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Құрметті әріптестер! 

 

Мен, шын жүректен, Алматы экономика және статистика академиясы 

ӛткізіп отырған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік Интернет-конференциясына 

катысушыларға сәлемімді жолдаймын және бар кӛңіліммен  Сіздерге игілікті 

жұмыс, творчестволық табыс тілеймін! 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Я с большим удовлетворением  приветствую участников Международной 

научно-практической Интернет-конференции «Проблемы современной 

экономики и образования», проводимой Алматинской академией экономики и 

статистики и от всей души желаю Вам плодотворной работы и творческих 

успехов! 

Хочу отметить, что данная конференция, ставшая традиционной,  

проводится в знаменательное для казахстанцев время. Это связано с Новым 

Посланием Президента нашей страны Н.А. Назарбаева народу Казахстана,  

представлением  важнейшего стратегического документа, который имеет 

глубокое историческое значение. 

Особенность и масштабность нынешнего Послания заключается в том, 

что оно определяет как долгосрочные  ориентиры реализации Стратегии 

«Казахстан-2050», так и конкретные шаги по всем приоритетным направлениям 

развития страны. 

При этом четко обозначены базовые индикаторы и этапность в рамках 

семи пятилеток по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых стран 

мира. «Легкой прогулки» по XXI веку не будет»,- подчеркнул 

ПрезидентН.А.Назарбаев в своем обращении. Это означает, что Послание 

Президента настраивает на приложение максимума усилий на выполнение 

грандиозных задач, которые поставлены перед нашим обществом. Главнейшими 

из них, как видно из Документа - это 7 стратегических шагов по развитию 

экономики, 7 стратегических шагов социального развития, где определены 

конкретные индикаторы и задачи по достижению ежегодного роста ВВП, 

объема инвестиций, производительности труда, формирование передовой и 

конкурентоспособной образовательной системы и другие важнейшие задачи. 

Я надеюсь, что на предусмотренных конференцией тематических секциях 

будут рассмотрены актуальные проблемы экономики и образования не только 

нашей страны, но и международного характера. 

Уважаемые участники конференции! Еще раз разрешите пожелать Вам 

творческих успехов, благополучия и мира. 

 

 Президент Алматинской академии 

 экономики и статистики                           Д.С.Раимов 
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Секция  - Совершенствование финансово- кредитных механизмов 

в экономике  в условиях инновационного развития 
 

 

 

УДК 336.745(574) 

 

Современные позиции резервной валюты на мировом 

валютном рынке  
 

Бертаева К.Ж,  д.э.н., профессор 

Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы 

E-mail: kul.bert@mail.ru 

 

Современное состояние мировой экономики и мировых финансов вызывает 

определенные опасения, связанные с последними событиями, происходящими в ряде 

ведущих центров мира: США, еврозоне, странах БРИКС и других. При этом надо 

констатировать, что продолжается быстротечное развитие мировых финансов, исчезают 

старые и появляются новые валюты, формируются и распадаются валютные союзы и 

валютные зоны. Например, одним из злободневных итогов последнего мирового 

финансового кризиса 2008 года стало возобновление дискуссий о возможности отказа от 

доллара США, как резервной валюты.  

Если проанализировать  позиции доллара США, то сейчас можно говорить о его 

несостоятельности, так как он уже давно стал ненадежной валютой. Мировое сообщество 

не устраивает абсолютный монополизм эмитента, который безответственно печатает и 

распространяет доллары, дестабилизируя экономики других стран. Следует отметить, что 

с 1971 г. денежные знаки были обеспечены не золотым эквивалентом, а производственной 

структурой той или иной страны, которая сама оценивается денежными знаками. Возник 

парадоксальный замкнутый круг: деньги обеспечены деньгами. При этом некоторые 

банковские круги получили возможность допечатывать денежные знаки бесконтрольно. 

Таким образом, получается «сверхдоход», не обеспеченный реальным продуктом. 

Мировыми деньгами стали доллары. И поскольку именно деньги связывают отдельные 

предприятия и отрасли экономики в единое целое, основным центром которого является 

центр эмиссии денег, то после 1971 г. мировая экономика «де-факто» стала сливаться с 

экономикой США.  

Международный валютный фонд, Мировой банк и еще несколько банков печатают 

денежные знаки в объеме, на 10 % превышающем совокупный продукт стран-семерки. 

Поскольку в условиях мировой торговли ни продать, ни купить без «устойчивой» валюты 

стран «семерки» ничего нельзя, то весь мир вынужден обменивать свой продукт на 

«конвертируемую валюту». В результате авторы долларовой эмиссии получают 5 % 

мирового продукта в обмен на печатную продукцию. Нетрудно видеть, что совокупный 

мировой продукт «растет» на 10 % в год, что, казалось бы, должно отражать «рост 

производительности». Совершенно очевидно, что растет не производительность, а 

денежная масса, не обеспеченная реальной «мощностью». Другой стороной этого 

процесса является резкий рост спекулятивного капитала. Страна, валюта которой имеет 

международный статус, то есть в значительных объемах сосредоточена в руках 

иностранцев, получает эмиссионный доход в виде разницы между номинальной 

стоимостью денежных знаков и фактическими издержками изготовления. Так, по 

расчетам Deutsche Bank, порядка 50-60 % находящихся в обращении наличных долларов 

США сосредоточено за пределами страны их происхождения, а в целом доходы США от 

международного спроса на доллары достигают 0,1 % ВВП страны.  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akul.bert@mail.ru
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Однако, в настоящее время доля доллара  США в глобальных золотовалютных 

резервах упала с уровня в 80% в середине 1970-х годов до 65 %. Сюда надо добавить и 

характерный американской экономике процесс «двойного дефицита», т.е. если к дефициту 

федерального бюджета США прибавить дефицит платежного баланса, то образуются так 

называемые «двойные дефициты».  

В последние 3-4 года на фоне падения снова актуальным стал вопрос о статусе 

доллара США как мировой резервной валюты. Государству необходимо иметь мощную, 

гибкую диверсифицированную экономию, глубокие финансовые рынки, большой 

внутренний рынок и быть лидером в области инновационных технологий для того, чтобы 

национальная валюта стала мировой резервной. 

Многие ученые категорично высказываются о том, что в скором будущем придется 

определиться с важным решением – признанием банкротом существующую мировую 

валютно-финансовую систему.  

Таким образом, доллар США, вероятно, был ближе всего к господствующей 

мировой валюте, которую, когда-нибудь видел мир. В течение многих десятилетий 

использование доллара США было абсолютно доминирующим в международной 

торговле. Это давало огромные преимущества для американской финансовой системы и 

для американских потребителей, и приносило американскому правительству огромную 

власть и влияние во всем мире. Сегодня, больше чем 60 процентов всех запасов 

иностранной валюты в мире находятся в долларах США. Но на горизонте 

просматриваются большие изменения.  

Не было замечено никакой реакции со стороны американского правительства по 

поводу того, что некоторые из крупнейших экономик мира заключали соглашения друг с 

другом, об отказе использования американского доллара в международной торговле. Есть 

также некоторые нефтедобывающие страны, которые начали продажу нефти в валютах, 

отличных от доллара США, что является серьезной угрозой для нефтедолларовой 

системы, которая существовала в течение почти четырех десятилетий. И крупные 

международные учреждения, такие как ООН и Международный валютный фонд даже 

выпустили официальные сообщения о необходимости перехода от доллара США к новой 

глобальной резервной валюте. Таким образом, правление американского доллара в 

качестве мировой резервной валюты, безусловно, под угрозой, и предстоящие изменения 

в международной торговле будут иметь тяжелые последствия для экономики США.  

Альтернатива доллару – евро. Суммарная стоимость наличных евро, 

циркулирующих в мире, опередила доллар. Но, несмотря на призывы к переходу от 

долларовых цен на нефть на цены в евро, доллар преобладает в международных расчетах 

и структуре мировых золотовалютных резервов. За доллары продаются и покупаются 

большинство сырьевых и финансовых активов. Недостаток евро состоит в том, что он 

привязан к экономике одного региона, страны которого различаются в экономическом 

развитии. Доля евро в резервах достигла рекордных 27,6% в кризисном 2009 году. Тогда 

многим казалось, что евро станет альтернативной валютой американскому доллару. 

Однако с началом еврокризиса популярность евро в качестве резервной валюты ослабла.  

Можно говорить о неплохих перспективах юаня. С началом кризиса 2008 года 

китайский юань стал использоваться во внешнеэкономических операциях. Китайские 

товары продаются за юани в Гонконг, Индонезию, Белоруссию, Южную Корею, 

Аргентину и Малайзию. Страны Африки, такие как Гвинея, Конго, Судан, Нигерия 

конвертируют свои валютные запасы в юань. Китай занимает второе место по размеру 

экономики на земле, и размер китайской экономики по прогнозам достигнет размера 

американской экономики в 2016 году. Фактически, некоторые экономисты, даже 

прогнозируют, что китайская экономика будет в три раза больше, чем экономика США в 

2040 году.  
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Таким образом, Китай не может не задаваться вопросом, почему американский 

доллар должен оставаться резервной валютой, если китайская экономика претендует на 

мировое господство на планете.  

За последние несколько лет Китай и другие развивающиеся страны, такие как 

Россия уже потихоньку заключают договора с целью отойти от американского доллара в 

международной торговле. Превосходство доллара США уже не так основательно, как 

считают большинство американцев.  

Китай также входит в число тех 13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

(наряду с Японией, Южной Кореей, Тайванем), которые в перспективе рассматривают 

варианты создания азиатской валютной единицы (ACU). Однако отсутствие единого 

пространства и разница в уровне экономического развития не позволят реализовать эту 

перспективу в ближайшем будущем. Азиатская валютная единица может стать резервной 

лишь через 20- 25 лет при условии проведения общей экономической политики стран-

участниц.  

Сегодня сложно говорить о далеких перспективах развития валютных 

взаимоотношений на мировой арене, но совершенно очевидно, что появление новых 

сильных «игроков» приведет к серьезным изменениям в мировой экономике. 

Но, если посмотреть более реально на современную ситуацию на мировом 

валютном рынке, то не секрет, что американская валюта на сегодня  чувствует себя куда 

увереннее и спокойнее, чем валюты многих других стран мира. Пожалуй, только 

обладатели единой европейской валюты евро могут с уверенностью считать себя 

«застрахованными» от волатильности валютного  курса евро, и то только потому, что 

было напечатано много миллиардов евро в результате кризисных ситуаций в Греции.  

В принципе, подобная ситуация предсказывалась еще с начала года. Соединенные 

Штаты значительно сократили расходы на Ирак и все, что связанно с поддержанием 

порядка в этой стране. В Афганистане на содержание армии также было выделено 

намного меньше денег, чем в прошлые годы.  

Помимо этого, пока европейские страны (особенно крупные экономики типа 

Германии и Франции) занимались чисто «внутриконтинентальными» финансовыми 

проблемами, Соединенные Штаты уверенно набирали собственные «экономические 

обороты» за счет того, что не были столь озабочены внешними обязательствами в 

результате статуса доллара США как резервной валюты. 

На сегодняшний день главная проблема заключается в том, что ключевые валюты, 

которые пытаются конкурировать с американским долларом и претендовать на статус 

резервной валюты, испытывают серьезные потрясения. Особенно заметно такие явления  

на примере стран  БРИКС, которые объединись в таком составе, выражая свое 

недовольство на государственном уровне тем, что в мире теперь царит политическая 

однополярность США. Все валюты государств БРИКС по отношению к американскому 

доллару в последние два-три месяца 2013 года несут немалые потери.  

Так, российский рубль потерял почти 9 процентов с начала 2013 года по 

отношению к американскому доллару, и это несмотря на высокие цены на нефть - 

главный источник бюджетных доходов страны. Показательно, что из всех стран «пятерки 

БРИКС» российский рубль меньше других подвергся резкой волатильности.  

Серьезная ситуация с валютной стабильностью индийской рупии, которая, казалось 

бы, при существенной диверсификации индийского экспорта и тесных взаимоотношений 

этой страны с США и другими странами должна  быть намного крепче и сильнее. Тем не 

менее, обвал рупии по отношению к доллару США за последние месяцы превысил 20 %, 

что приносит Индии колоссальные валютные убытки, и как следствие - уровень инфляции  

достиг 11-12 %. 

Надо заметить, что сами индийцы весьма специфически реагируют на падение 

курса рупии по отношению к американскому доллару. Народ там скупает вовсе не 
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доллары, а золото и драгоценности, поскольку считает, что ничего надежнее и прочнее  

нет и быть не может. 

В то же время при всех дискуссиях о якобы выгоде взаимодействия стран БРИКС и 

их банковских систем ничего подобного на деле не происходит. А поскольку индийская 

экономика в мировую интегрирована весьма слабо и внешние индийские инвестиции 

довольно незначительны по сравнению с теми же китайскими, то есть опасения, что обвал 

рупии по отношению к доллару США будет продолжаться и дальше.  

В последнее время неважно идут дела и у крупнейшей экономики Африки – ЮАР, 

где девальвация местного ранда по отношению к доллару США составляет более 12 % с 

начала года. Так как эта страна является одним из крупнейших экспортеров золота, то при 

росте его стоимости (а покупка золота и драгоценностей - именно тот путь, который 

выбирают люди во многих странах на случай падения местной валюты) у ЮАР есть шанс 

как минимум не ухудшить свое нынешнее финансовое и экономическое положение. 

Но и здесь есть серьезные проблемы: в экономику Южной Африки вкладывается 

довольно мало внешних инвестиций, поэтому трудности в сбыте продукции 

горнодобывающей промышленности неизбежно снижают надежность местной валюты 

ранда. А соответственно - и снижают ее курс по сравнению с американской валютой, даже 

при условии, что двусторонняя торговля между ЮАР и США не очень существенна.  

Не менее серьезная ситуация в Бразилии, стране, которая считалась самой успешно 

развивающейся страной в группе БРИКС. Местный реал потерял с начала года около 20% 

своей стоимости по сравнению с американским долларом. В стране высокая инфляция, 

которая не дает возможности местному населению покупать даже самые рядовые товары 

из-за постоянно растущих на них цен. 

В Китае в связи с жестким централизованным курсом, проводимым 

правительством, курс юаня укрепился по отношению к американскому доллару. Однако 

экономика Китая, как и в ряде других стран Азии, замедляется. И даже при невиданных 

для Европы или США 7,5 % роста ВВП это все равно будет худшим показателем в 

китайской экономике за последние 25 лет. 

Что будет с американским долларом дальше, и стоит ли продолжать надеяться на 

нее дальше? 

В связи с тем, что китайская валюта меньше других оказалась в рамках БРИКС 

подверженной падению, связанным с курсом по отношению к американскому доллару, то 

вроде бы сама логика подсказывает ориентировку именно на китайский юань. Ко всему 

прочему, у КНР на сегодня есть в наличии огромные золотовалютные резервы, и в любом 

случае именно Китай меньше всего сегодня зависит от колебаний мировых цен на 

основные природные ресурсы.  

Современная экономика Соединенных Штатов при всем засилии в стране 

китайских товаров и индийских программистов и компьютерщиков - самая стабильная в 

мире. Америка полностью самодостаточна и по всем ключевым природным ресурсам 

(если что серьезное случится - то рядом есть всегда все имеющая в своих недрах Канада), 

и в сфере технологий, и по всем основным отраслям промышленного производства. 

Таким образом, всех их на ближайшие несколько месяцев ожидает дальнейшее 

снижение курсов местных валют по отношению к доллару США.  
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Кризис в банковской системе- это неспособность банков второго уровня отвечать 

по своим обязательствам перед контрагентами. Эта неспособность проявляется в 

невозможности хранить и сберегать вклады населения, выполнять кассово-расчетные 

работы. Тяжелой формой является - банкротство и ликвидация [1]. 

В экономическом пространстве произошли глобальные изменения за последние 

двадцать лет. 

Развитие новейших информационных технологий совпало с: 

 приватизацией собственности государства; 

 сокращением вмешательства со стороны государства в национальную 

экономику; 

 либерализацией финансовых рынков. 

Кризисы в банковской сфере отражают достаточно сложный процесс, требующий 

приспособления систем к новым условиям экономики, это можно увидеть на примере 

многих зарубежных стран. 

Можно смело утверждать, что банковский кризис наступает в то же время, когда и 

финансовый кризис. При финансовом кризисе банковская система страдает первой, по 

сравнению с другими системами финансового рынка. 

Существует несколько основных причин возникновения кризисов в банковской 

сфере: 

 спад производства; 

 ухудшение платежеспособности тех предприятий, которые являются 

заемщиками банков. 

 Чрезмерное интенсивное расширение кредитных операций банков с целью 

извлечения дополнительной прибыли во время экономического роста является фактором, 

который провоцирует кризисы в банках.  Кредитная экспансия была началом банковского 

кризиса во многих странах, таких как: Япония, страны Латинской Америки в 80-х годах, 

страны Юго-Восточной Азии в 90-х годах.  

 Инфляция воздействует на банковских сектор по нескольким каналам — через 

процентные ставки, ослабление стимулов для сбережений и сужение депозитной базы, 

бегство национальных капиталов за границу, изменение структуры активных и пассивных 

операций. Во время инфляции банковские активы могут быстро расти, даже в реальном 

выражении, может расти и прибыль банков, если им удается поддерживать на высоком 

уровне процентную маржу. В тяжелое положение попадают финансовые институты с 

гораздо более долгосрочными активами по сравнению с пассивами. Вкладчики, особенно 

при высоких темпах роста цен, могут негативно для банков реагировать на снижение 

реальных процентных ставок, прежде всего, в случае существования альтернативных 

вариантов инвестирования сбережений. Для поддержания депозитной базы банки 

вынуждены повышать процентные ставки по вкладам. Если при этом возможности 

повышения доходности по активным операциям ограниченны в силу низко ликвидных 

или неликвидных долгосрочных активов, банки испытывают резкое падение прибылей. 

В США 2008 года Генри Полсон, являвшимся на тот момент 74 министром 

финансов США разработал так называемый "План Полсона" или " План спасения 
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финансовой системы США". Этот план предусматривал программу выкупа проблемных 

активов (бэйлаут), налоговые льготы бизнесу и населению, а также специальные стимулы 

в сфере энергетики. 

Реализация данного плана началась в 2009 году, которая предусматривала выкуп 

"токсичных активов". Наиболее крупные банки США, такие как Citigroup, JP Morgan 

Chase & Co были вовлечены в этот процесс. У главных банков страны есть возможность 

выкупать "плохие активы" более мелких банков на аукционе. У многих сенаторов данная 

программа вызвала недовольство, так как они считают, что это абсурд, когда финансовым 

институтам позволено обмениваться своими активами по высоким ценам за счет средств 

налогоплательщиков. 

Другие же конгрессмены  предложили создать фонд хеджирования, вместо того, 

чтобы выкупать проблемные активы финансовых институтов. Данный фонд направлен на 

то, чтобы страховать банки от убытков, а не заниматься выделением средств на выкуп 

проблемных активов. 

На примере Франции можно отметить, что данное государство выбрало метод 

предоставления субординированных займов банкам. У данной стратегии есть как плюсы, 

так и минусы. Например: государство финансирует займы, но не имеет никакой 

юридической силы, т.е.  не имеет права голоса. Но в то же время, данная стратегия 

содействует укреплению прочности банковской системы страны.  

Многие экономисты утверждают, что в России банковский кризис зачастую 

возникает из-за низкой капитализации большинства банков, а также не развитости рынка 

межбанковских кредитов. 

В России существуют крупные игроки на банковском рынке, такие как Сбербанк, 

ВТБ, Газпромбанк, которые имеют возможность брать дешевые кредиты на Западе, либо, 

в крайнем случае у государства. Когда на Западе случился финансовый кризис, эти банки 

потеряли данную возможность. Им больше негде было брать дешевые кредиты, в связи с 

чем, данные банки, не смогли отвечать перед своими вкладчиками и кредиторами. 

Кризис в банковской системе - это очень большое испытание, как для самих 

банков, так и для государства. Как только крупные банки находятся на грани ликвидации 

или банкротства, государству нужно срочно предпринимать меры, для спасения данных 

банков. У государства в данном случае есть только два пути:  

1. Национализация крупных банков, для того, чтобы их спасти; 

2. Сильная девальвация национальной валюты [2]. 

Центральный Банк России в январе 2014 года начал разрабатывать списки тех 

банков, которые при наступлении кризиса, могут рассчитывать на поддержку государства. 

Но данная стратегия имеет как плюсы, так и минусы. 

Центральный Банк стремится к тому, чтобы данная группа банков несла 

ответственность перед обществом. Как известно, центральный банк выступает 

мегарегулятором всей банковской системы, но для данной группы будет существовать 

свой регулятор - специальный департамент по работе с данными банками. Как известно, 

данный департамент будет проводить финансовый мониторинг банков, а также 

тематические обзоры зон риска. 

Проблема регулирования деятельности крупнейших банков особенно остро встала 

в пору кризиса 2008—2009 годов. Тогда ведущие мировые финансовые институты 

столкнулись с настолько серьезными трудностями, что возникла реальная опасность их 

краха. Однако банкротство главных банков США и Европы неизбежно привело бы к 

коллапсу всей мировой банковской системы, поэтому правительства западных стран были 

вынуждены предпринять экстренные меры для спасения тонущих гигантов. Тогда и 

родился термин toо big to fail («слишком большие, чтобы умереть»). 

Работа по предотвращению событий, аналогичных событиям 2008—2009 годов, 

когда многим государствам приходилось спасать свои системообразующие банки, ведется 
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в рамках Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой 

стабильности «Большой двадцатки» и ряда других международных организаций [3]. 

Кризис банковской системы возникает не сразу. Обычно, те или иные трудности 

возникают у отдельных банков, которые, в связи с этим становятся проблемными. Когда 

количество таких банков достигает критического уровня, возникает реальная угроза для 

банковской системы.  

Для правильного выбора эффективной стратегии преодоления банковского кризиса 

необходимо определить характер и возможные масштабы кризиса. Прежде всего, 

необходимо определить носит ли кризис системный характер, так как от этого зависит 

направление выбранной стратегии.  

В случае возникновения системного банковского кризиса основные усилия 

государства и центрального банка должны быть направлены на поддержание уровня 

доверия со стороны населения, поддержание стабильности финансовой системы 

государства и предотвращение паники среди банковских вкладчиков.  

Если банковский кризис не носит системных признаков, то к проблемным банкам 

применяется выборочная политика, в рамках которой используются следующие 

инструменты:  

 поддержка ликвидности коммерческих банков центральным банком;  

 национализация банков с дальнейшей их приватизацией;  

 снижение обязательных резервных требований;  

 продажа кризисного банка, при условии, что покупатель возьмет на себя все 

обязательства перед вкладчиками, кредиторами и заемщиками.  

Считается целесообразным разделить стратегии преодоления банковских кризисов 

по степени государственного вмешательства.  

 

Таблица  – Классификация стратегий преодоления банковских кризисов по степени 

государственного вмешательства  

Стратегия Характеристика 

1. Государство не принимает никакого 

участия в преодолении банковских кризисов  

Государство устраняется от оказания 

помощи проблемным банкам, предоставляя 

решать проблему их собственникам и 

кредиторам.  

  Государство принимает активное участие 

в преодолении банковских кризисов: 

 

- предоставление финансовой помощи  

 

 

 

 

Финансовая поддержка может быть 

направлена на временную поддержку 

ликвидности, выкуп безнадежных активов и 

т.д. При этом статус банка не меняется, 

преимущественно сохраняется и прежнее 

руководство (обычно применяется при 

возникновении системного кризиса)  

- предоставление помощи 

консультационного, организационного и 

административного характера  

Могут использоваться следующие методы:  

  центральный банк организационно 

обеспечивает слияние или поглощение 

одного банка другим;  

  реорганизация проблемного банка 

центральным банком;  

  полная национализация кризисного банка 

(стратегия является непопулярной и не 

всегда эффективной, но обеспечивает 

защиту вкладчиков и прочих кредиторов)  
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На основании вышеизложенного можно сделать определенные выводы.  

Во-первых, банковские кризисы являются объективным феноменом, 

возникновение которого обусловлено системным взаимодействием трех групп факторов: 

микроэкономическими, макроэкономическими и социальными.  

Во-вторых, правильная классификация банковских кризисов имеет важное 

практическое значение для преодоления и предотвращения их в будущем.  

В-третьих, успех преодоления банковских кризисов зависит от оперативности, 

решительности и согласованности действий государства и центрального банка.  

В-четвертых, государство оказывает банкам финансовую помощь только в случае 

угрозы возникновения системного кризиса [4]. 
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Предпринимательство играет большую роль в экономике, его развитие влияет на 

экономический рост, на ускорение научно-технического прогресса, на насыщение рынка 

товарами необходимого качества, на создание новых дополнительных рабочих мест, то 

есть решает многие актуальные экономические, социальные и другие проблемы. Во всех 

экономически развитых странах государство оказывает большую поддержку малому 

предпринимательству, которому свойственны цивилизованные черты. Дееспособное 

население все больше и больше начинает заниматься малым бизнесом. 

Предпринимательская деятельность является самостоятельной, инициативной и рисковой 

деятельностью дееспособных граждан, направленной на систематическое получение 

прибыли (дохода) законным путем. Эти свойства делают развитие предпринимательства 

существенным фактором и составной частью реформирования экономики Казахстана, а 

также существенным фактором снижения безработицы. 

Бурное развитие малых и средних предприятий в нашей экономике связано с тем, 

что они не только способны гибко приспосабливаться к рынку, активно формировать 

рыночную среду, а еще имеют и определенные экономические преимущества. Они могут 

более быстро обновлять производство, реагируют на изменяющуюся конъюнктуру рынка, 

способствуют расширению занятости населения.  

Одним из направлений является обеспечение последовательных действий по 

поддержке малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан. В данном направлении 

Президентом отмечена необходимость совершенствования налогового законодательства, 

mailto:vassabi_a@mail.ru


17 

 

чтобы оно в полной мере стимулировало развитие предпринимательства, а также 

способствовало выходу бизнеса ―из тени‖ [1]. 

Таким образом, для современной экономики Казахстана малый и средний бизнес 

являются приоритетными сферами. Поэтому создание эффективной, простой и 

целеполагающей системы налогообложения их хозяйствующих субъектов является 

первоочередной финансовой задачей. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 

-    исследовать сущность, особенности функционирования и теоретические основы 

налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса; 

-    изучить основные проблемы налогообложения малого и среднего бизнеса; 

- наметить пути совершенствования системы налогообложения для субъектов 

малого и среднего бизнеса. 

Теоретическую и методологическую основу составляют нормативные и 

законодательные акты Республики Казахстан: Конституция Республики Казахстан, 

Гражданский кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан от 30.01.2006 г. 

№ 124-III «О частном предпринимательстве», Кодекс Республики Казахстан «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет» № 125-III от 31 января 2006 года. 

Налоги – это обязательные платежи, взимаемые органами власти с физических и 

юридических лиц в государственный бюджет. То есть изъятие государством в свою 

пользу определенной части валового внутреннего продукта в виде обязательного взноса 

составляет суть налогов. 

Таким образом, экономическая сущность налогов состоит в том, что они 

представляют собой часть экономических отношений по изъятию определенной доли 

национального дохода и юридических лиц и граждан, которая аккумулируется 

государством для осуществления своих функций и задач. 

Таким образом, налоги относятся к системе финансовых отношений, этим 

определяется их общее содержание. Вместе с тем, налоги имеют материальную основу, 

т.е. они являются частью денежных доходов юридических и физических лиц, присвоенной 

властным образом государством. 

Этим определяется двойственный характер налогов: с одной стороны, налоги – есть 

специфическая форма производственных отношений, с другой стороны, налоги являются 

частью стоимости национального дохода в денежной форме. 

Налоги в их сущности и содержании на практике предстают в виде многообразных 

форм с множеством национальных особенностей, которые в совокупности образуют 

налоговые системы различных стран. По набору налогов, их структуре, способом 

взимания, ставкам, фискальным полномочием различных уровней власти, налоговой базе, 

сфере действия, льготам эти системы существенно отличаются друг от друга и кажутся на 

первый взгляд несравнимыми. Однако при более тщательном анализе можно выявить две 

главные общие черты:  

1) постоянный конкретный поиск путей увеличения налоговых доходов 

государства;  

2) построение налоговых систем на базе общепринятых принципов экономической 

теории о равенстве, справедливости и эффективности налогообложения. 

Первая из этих черт реализуется в форме широкомасштабных или налоговых 

реформ, введением новых налогов, изменением налоговой базы, соотношением различных 

видов налогов, манипуляциями с прогрессивным и пропорциональным обложением, 

перераспределением налогового бремени. 

Что касается второй черты, то принципы построения налоговых систем в целом не 

однозначны и во многом зависят от приверженности правительства той или иной 

экономической теории. Тем не менее, эти принципы носят всеобщий характер, хотя и 

имеют в разных странах отличные черты, связанные с различной трактовкой некоторых 

понятий и положений. 



18 

 

Основной функцией налогов является фискальная, с ее помощью происходит 

формирование государственных денежных фондов, то есть создаются материальные 

условия для функционирования государства. Фискальная функция обеспечивает реальную 

возможность перераспределения части стоимости национального дохода в пользу 

наименее обеспеченных социальных слоев населения. Фискальная функция создает 

объективные предпосылки для вмешательства государства в экономические отношения. 

Это означает, что фискальная функция обуславливает действие регулирующей функции. 

Регулирующая функция означает, что налоги как активный участник 

перераспределительных процессов оказывает воздействие на производство, стимулируя 

или сдерживая его темпы, усиливая или сдерживая его темпы, усиливая или ослабляя 

накопление капитала, расширяя или уменьшая платежеспособный спрос населения. Эта 

функция неотделима от фискальной и находится с ней в тесной взаимосвязи. 

Распределительная функция налогов проявляется в сложном взаимодействии с 

ценами, доходами, процентами. Налоги выступают инструментом распределения и 

перераспределения национального дохода, доходов юридических и физических лиц. 

Распределительная функция налогов влияет на распределение не только доходов, но и 

капиталов, инвестиционных ресурсов. 

Налогообложение в любом цивилизованном государстве должно базироваться на 

определенных принципах - основополагающих идеях и положениях, существующих в 

налоговой сфере. Эти принципы во все времена были предметом особого внимания со 

стороны общества, так, как от них во многом зависело социально- экономическое 

благополучие населения и спокойствие граждан. 

Принципы налогообложения казахстанской налоговой системы 

1) классические принципы:  справедливость, равномерность, удобство, дешевизна; 

2) экономико - функциональные принципы: стабильность, устойчивость,  

однократность взимания налогов, дискретность налогообложения ( объект, ставки); 

3) организационно-правовые принципы:  децентрализация, единство налоговой 

системы. 

Не ограничиваясь данным перечнем принципов, добавим принцип исключения 

двойного налогообложения и принцип стабильности налогового законодательства. Исходя 

их вышесказанного, национальная налоговая система, построенная в соответствии с 

требованиями общенаучных принципов, правилами построения налоговыми системами, 

принципов, отражающих специфику развития экономики республики, станет двигателем 

развития рыночных отношений. 

В соответствии с этим, в любом государстве разрабатываются так называемые 

современные принципы налогообложения. Так в Республике Казахстан таковыми можно 

определить: 

1. Налоговое законодательство Республики Казахстан основывается на принципах 

обязательности уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, 

определенности, справедливости налогообложения, единства налоговой системы и 

гласности налогового законодательства. 

2. Положения налогового законодательства Республики Казахстан не могут 

противоречить принципам налогообложения, установленным настоящим Кодексом. 

Принцип обязательности налогообложения. Налогоплательщик обязан исполнять 

налоговые обязательства в соответствии с налоговым законодательством в полном объеме 

и в установленные сроки. 

Принцип определенности налогообложения. Налоги и другие обязательные 

платежи в бюджет Республики Казахстан должны быть определенными. Определенность 

налогообложения означает возможность установления в налоговом законодательстве всех 

оснований и порядка возникновения, исполнения и прекращения налоговых обязательств 

налогоплательщика. 
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Налоговая система представляет собой совокупность предусмотренных налогов, 

принципов, форм и методов их установления, изменения или отмены, уплаты и 

применения мер по обеспечению их уплаты, осуществления налогового контроля, а также 

привлечения к ответственности и мер ответственности за нарушение налогового 

законодательства. 

Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 года объявила обязанность 

уплачивать законно установленные налоги, сборы и другие обязательные платежи в 

бюджет уже долгом и обязанностью каждого [2]. 

Налоговая система Республики Казахстан включает в себя определенные виды 

налогов, сборов и пошлин, правовые нормы, регулирующие налоговые отношения и 

органы налоговой службы. 

Налоговым обязательством признается обязательство налогоплательщика перед 

государством, возникающее в соответствии с налоговым законодательством. Налоговое 

законодательство Республики Казахстан состоит из Кодекса Республики Казахстан "О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет", а также других нормативных 

правовых актов. Ни на кого не может быть возложена обязанность по уплате налогов и 

других обязательных платежей в бюджет, не предусмотренных Налоговым кодексом, все 

налоги и другие обязательные платежи в бюджет устанавливаются, вводятся, изменяются 

или отменяются в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом. 
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Минимизация кредитных рисков коммерческих банков является одним из наиболее 

важных факторов управления рисками коммерческих банков, так как именно кредитные 

операции занимают наибольший удельный вес в структуре активов коммерческих банков 

и соответственно влекут за собой наибольший риск потерь для банков. 

Кредитный риск – основной риск, с которым сталкивается банк в своей 

деятельности, состоит в неспособности или нежелании партнера действовать в 

соответствии с условиями договора. Данный риск имеет отношение не только к 

операциям кредитования, но и к другим операциям, которые отражаются в балансе банка 

или на внебалансовом счете (вложения в ценные бумаги, гарантии, акцепты) [ 1, с. 218]. 

Кредитные риски -  разновидность рисков, связанных с тем, что заемщик не может 

уплатить по ссуде [ 2, с. 291].  

В Республике Казахстан Комитетом финансового надзора РК разработаны и 

внедрены «Методические рекомендации по организации систем управления рисками и 

внутреннего контроля в банковских холдингах» [3]. 

mailto:almas.akylbekov@mail.ru
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Данные рекомендации разработаны в соответствии с международными 

стандартами банковской деятельности и направлены на обеспечение стабильности 

банковской системы и представляют собой требования к системе управления рисками и 

внутреннего контроля в банках.  

Система корпоративного банковского управления – совокупность 

взаимоотношений между органами банка и лицами, заинтересованными в деятельности 

банка или уполномоченными на еѐ регулирование. 

При управлении и мониторинге за рисками банков, согласно Методических 

рекомендаций,  различают следующие основные  виды рисков: 

1 – кредитный риск;  

2 – процентный риск;  

3 – риск потери ликвидности;  

4 – операционный риск;  

5 – валютный риск;  

6 – ценовой риск;  

7 – страновой (трансферный)  риск;  

8 – правовой риск;  

9 – репутационный риск.  

Система управления риском реализуется через конкретные мероприятия, 

осуществляемые на уровне стратегического управления, уровне организационных 

подразделений или в рамках взаимодействия ряда подразделений для контроля риска при 

той или иной  сложной операции. В таблицах приведены мероприятия в рамках системы 

управления рисками с использованием отдельных элементов системы управления 

рисками. 

При использовании элементов системы управления рисками, необходимо четко 

определиться с тем, каким видом риска собирается управлять риск-менеджер, что 

характерно для данного вида риска и какие существуют правила и рекомендации по 

управлению рисками. На рисунке 1 приведены эвристические правила риск-менеджмента  

для снижения инфляционного финансового риска. Такие же правила действуют для 

любого из видов финансовых рисков. 

Практика риск-менеджмента выработала определенные правила, используемые для 

снижения определенного вида рисков, примером могут  служить эвристические правила 

для снижения инфляционного финансового риска. Данные правила могут быть 

использованы для снижения любого конкретного вида риска. Допустим, необходимо 

разработать правила для минимизации кредитного риска. Во-первых, необходимо 

определиться с возможными последствиями данного вида риска. Допустим, кредитный 

риск снижает реальную стоимость финансовых активов – следовательно необходимо 

определиться какие мероприятия будут целесообразны для нейтрализации данных потерь. 

Естественно будет предположить, что одним из мероприятий будет ранжирование 

кредитов по категориям, то есть классификация кредитного портфеля, формирование 

определенных запасов, то есть провизий или резервов. Пример использования 

эвристических правил приведен ниже. Можно использовать данные правила для работы 

риск-менеджеров при поиске способов минимизации любых рисков банков. 
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Рисунок 1 − Эвристические правила риск-менеджмента для банков по схеме «знай-

делай», рекомендуемые для снижения  кредитного риска [4] 

 

При формировании оптимальной кредитной политики банки должны 

ориентироваться на следующие факторы: 

− лимит на общую сумму выданных кредитов, 

− географические лимиты, 

− концентрацию кредитов, 

− распределение по категориям, 

− виды кредитов, 

− сроки кредитов, 

− кредитное ценообразование, 

− кредитное администрирование, 

− процесс оценки, 

− максимальное соотношение суммы кредита и рыночной стоимости заложенных 

ценных бумаг, 

− регистрация в учетных записях, 

− ослабление,  

− инкассация,  

− финансовая информация [5, с. 275-277]. 

Наконец, кредитная политика должна дополняться директивами и в отношении 

других отделов банка. Письменные директивы и процедуры, которые утверждены и 

введены в действие в различных отделах банка, нужно упомянуть в общей кредитной 

политике банка. Отсутствие письменных директив, методик и процедур является большим 

Кредитный риск 

Последствия данного вида  риска: 

Снижает реальную стоимость финансовых активов 

Повышает привлекательность отсроченных финансовых обязательств 

Порождает опасность финансовых издержек для банка 

Активизирует процессы монополизации энергетических, сырьевых и 

коммуникационных рынков  

Провоцирует рост процента за кредит 

Мероприятия по минимизации  потерь или убытков 

Диверсификация капитала, обязательств и активов 

Необходимо увеличивать заимствования на рынках капитала 

Результативно затягивать расчеты с  кредиторами 

Ускорение инкассации причитающихся средств 

Репатриация избыточной наличности 

Инвестирование излишней наличности 

Пересмотр продуктовой банковский линейки и цен 

Снижение доли новых банковских продуктов и услуг, ориентация на классические 

услуги 

Корректировка показателей с учетом индекса инфляции 
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недостатком и говорит о том, что руководство не выполняет должным образом свои 

обязанности. 

Основными признаками  ухудшения кредитной культуры являются: 

− частные интересы,  

− невыполнение кредитных принципов 

− чрезмерная озабоченность прибылью  

− неполнота кредитной информации 

− потеря внимания из-за самодовольства 

− недостаток надзора 

− некомпетентность 

− неправильный выбор рисков [ 5, с. 275-277]. 

Наиболее частой причиной банкротств банков являются кредитные риски, в связи с 

чем органы, регулирующие деятельность банков  устанавливают стандарты по 

управлению кредитными рисками. Для защиты международных финансовых рынков 

ключевые стандарты прописаны  в международных соглашениях, которые направлены на 

унификацию национальных подходов к управлению кредитными рисками. В основе 

надежного управления рисками лежит  определение существующих и потенциальных 

кредитных рисков, присущих кредитным операциям. Среди мер по противодействию 

данным рискам  должна быть четко сформулированная  политика организации  в 

отношении кредитных рисков и установление параметров контроля кредитных рисков. 

Такой контроль включает в себя ограничения кредитных рисков при помощи политики, 

обеспечивающей достаточную диверсификацию кредитного портфеля. 

Конкретные меры  по управлению кредитными рисками обычно включают три 

вида деректив. Первый вид – это директивы, направленные на ограничение или 

уменьшение кредитных рисков. К примеру, определение концентрации и  размер 

кредитов, кредитование связанных лиц или превышение лимитов. 

Второй вид деректив включает директивы по классификации активов. Сюда 

относится анализ вероятности погашения портфеля кредитов и прочих кредитных 

инструментов. Включая начисленные и невыплаченные проценты, которые подвергают 

банк кредитному риску. 

 Третий вид включает директивы по кредитному резервированию – не только по 

портфелю кредитов, но также по всем другим активам, которые могут привести к 

убыткам. Анализируя функцию управления кредитными рисками, нужно рассматривать 

кредиты и все другие виды кредитных инструментов (балансовые и забалансовые), чтобы 

определить следующие факторы:  

− уровень, распределение и важность классифицированных активов; 

− уровень и состав ненакапливаемых, неработающих, пересмотренных, 

пролонгированных активов и активов с пониженной ставкой; 

− достаточность резервов по переоценке активов; 

− способность руководства управлять проблемными активами и собирать их; 

− чрезмерная концентрация кредитов; 

− соответствие и эффективность кредитной политики и процедур по кредитному 

администрированию, а также их соблюдение; 

− адекватность и эффективность процедур банка по определению и отслеживанию 

первоначальных и изменяющихся рисков или рисков, связанных с уже одобренными 

кредитами.  

Четкое распределение полномочий при утверждении кредитов помогает 

обеспечить принятие разумных и соответствующих установленным параметрам решений. 

Организации должны иметь процедуры для управления инкассацией основных сумм, 
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процентных платежей и прочих издержек в соответствии с установленными условиями 

погашения. Также должен существовать некий механизм, направленный на решение  

неработающих кредитов, а также механизмы по обеспечению соблюдения прав кредитора 

в случаях непогашения кредитов.  Системы отчетности банка должны предоставлять 

точные и своевременные отчеты по состоянию кредитного портфеля, в то время как сбор 

детальной, современной информации по заемщикам является прерогативой процесса 

оценки рисков. 

Процедуры урегулирования являются важным элементом управления кредитными 

рисками. Если не предпринять своевременные действия в отношении проблемных 

кредитов, то может быть окончательно упущена возможность укрепить их или получить 

по ним деньги, вследствие чего убытки могут возрасти до такой степени, что они станут 

угрожать платежеспособности банка. Оценивая процедуры урегулирования, нужно 

рассмотреть организацию данной функции, включая анализ эффективности работы 

отделов и ответственных служащих. В итоге должна быть определена эффективность 

действий подразделений по взысканию долгов; сколько было успешных попыток 

взыскания (их количество и объем) и сколько времени в среднем уходило на каждый 

случай. Также нужно оценить участие высшего руководства в этом процессе. 

При урегулировании каждый кредит и заемщик должны рассматривать 

индивидуально. Типичная стратегия урегулирования состоит из следующих действий: 

− сокращение кредитных рисков, которым подвергается банк; для этого можно, 

например, заставить заемщика предоставить дополнительный капитал, фонды, залог или 

гарантии; 

− работа с заемщиком по оценке проблем и нахождению решений, которые 

позволят увеличить возможности заемщика по обслуживанию кредита и его 

платежеспособность, например, предоставление консультаций, разработка программы по 

сокращению операционных расходов и/или по увеличению доходов. Продажи активов, 

создания программы реструктуризации долга или изменение условий кредита; 

− передача управления заемщиком более кредитоспособному лицу или организация 

его продажи; организация совместного предприятия;  

− погашение задолженности путем внесудебного урегулирования или через подачу 

судебного иска, использование гарантии, лишение права выкупа залога или ликвидация 

залога. 

Очень важно, чтобы банки предоставляли необходимую информацию 

контролирующим организациям и другим заинтересованным лицам для того, чтобы те 

могли правильно оценить финансовое состояние банков, так как у банков разных стран 

разные правила классификации кредитов, резервные требования, практика обращения с 

проблемными кредитами, а также степень профессионализма банковского руководства.  

Принципы предоставления информации в отношении кредитных рисков должны 

контролироваться регулирующими организациями, как рекомендовано Базельском 

комитетом по банковскому надзору. В частности, должна раскрываться следующая 

информация: 

− политика и методы, используемые в отчетах для кредитов и для допущений 

снижения стоимости (например, для резервов); 

− политика управления рисками и контроль над ними; 

− кредиты, в том числе ослабленные и просроченные, а также соответствующие 

общие резервы и специальные резервы по основным категориям заемщиков и 

географическим регионам, методы согласования изменений резервов; 

− крупные кредиты, кредиты связанным с банком лицам; 
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− суммы кредитов (и другая относящаяся к ним информация), которые отличаются 

от первоначально заключенных кредитных соглашений, например, в том случае, если они 

были реструктурированы. 

При минимизации кредитных рисков банки проводят оценку кредитоспособности, 

используют различные формы и методы обеспечения возвратности банковских ссуд 

(залог, гарантии, поручительство, страхование кредитного риска), классифицируют 

(ранжируют) кредиты и формируют провизии. Также важно проводить оценку 

кредитоспособности ссудозаемщика. Кредитоспособность -  наличие предпосылок для 

получения кредита в совокупности со способностью возвратить его на определенных 

условиях [ 2, с. 294].  

Также следует усилить оценку обеспечения кредита, так как реализация 

обеспечения при возникновении потерь является одним из действенных методов 

минимизации кредитного риска.  

Обеспечение кредита – 1) товарно-материальные ценности и затраты производства, 

служащие для кредитора залогом полного и своевременного  возврата должником 

полученных в ссуде средств и уплаты им причитающихся процентов; 2) форма 

обеспечения, особенно наличностная форма обеспечения, такая как полисы страхования  

жизни или акции, предоставляемые в обеспечение банковской ссуды. В некотором смысле 

такие неличностные обеспечения относятся к разряду вторичного обеспечения кредита, в 

отличие от первичного обеспечения, например, гарантии [ 2, с. 393]. 

При минимизации кредитного риска важным является формирование привизий или 

резервов. 

Резервы – финансовые и материальные ресурсы, не применяемые в текущей 

производственно-экономической деятельности и сохраняемые для их использования в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, например, наступления техногенных угроз и 

природных  катаклизмов, а также при невыполнении  договорных отношений, ухудшения 

состояния экономики и т.д [ 1, с. 398]. 
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Кез келген мемлекеттің экономикалық ӛмірінде салық ең маңызды құралдарының 

бірі болып табылады. Салық тек маңызды ғана емес, сонымен  қатар  тұтас  экономиканың  

анықтаушы  компоненті. Нарықтық  қатынастарымен  қалыптасқан  мемлекеттер  

ӛздерінің  салық  саясатын  қадағалай  отырып, әлемдік  экономиканың ағымдағы  

жайымен  сәйкес  тұрақты  түзетулер  жүргізіліп  отырады. 

Рыноктық  экономикада  салық  маңызды  орын  алатыны  сӛзсіз  және  қоғамдық  

ӛндірістің  даму  талаптарына  жауап  беретін  нақты  салық  салу  жүйесінсіз  тиімді  

нарық  экономика  болу  мүмкін  еместігі  жӛнінде  сенімділікпен  айтуға  болады. 

Мемлекет  пайда  болған  сәттен  бастап  қоғамдағы  экономикалық  қатынастар  салықтың  

басты  бӛлімі. Дамыған  елдердегі  салық  жүйесі  әр түрлі  саяси,  экономикалық, әскери, 

әлеуметтік  ықпал  етуімен  ӛзара  ерекшеленеді. Шетелдердің  салық  жүйесінің   

маңызды  белгісі  болып   кӛптеген    жылдар  бойы  халықаралық  экономикалық  қызмет  

ету және  қарсы  тұру  үрдісін  реттейтін   құралдармен  тиімді  және    сапалы  пайдалану  

болып  табылады. 

Салық мемлекеттік  кірістердің  негізгі  қайнар  кӛзі  бола  отырып, сонымен  қатар   

мемлекеттің  нарық  экономикасына  ықпал  ететін  негізгі  рычагы   болып  табылады. 

Сондықтан  тиімді  салық салу  жүйесін   құру  әрбір  мемлекеттің   аса  маңызды  

мәселелерінің  бірі. Құқықтық  тұрғысынан  қарағанда,салық - бұл мемлекеттің  бекітілім, 

яғни  тұлғалардың  мемлекетке  белгілі  бір  ақша  сомасын  беруін  кӛздейтін  міндеттеме. 

Салық  құқығы-  мемлекеттің  салықтық  әрекет  үрдісінде  пайда  болған  қоғамдық  

қатынастарды  реттейтін  құқықтық  нормалардың  жиынтығы. 

Кӛптеген  мемлекеттердің   салық  заңдылықтарында  салықты  былайша  

қарастырады: біріншіден, салықты  уәкілеттік  берілген  мемлекеттік  орган  ғана  бекіте  

алады;  екіншіден, салықты  белгілеу  белгілі  бір  заң   немесе  нормативтік - құқықтық  

актілермен  қатаң  түрде  жүзеге  асырылады; үшіншіден,  қабылданған  құқықтық  акт 

белгілі  бір  тәртіпке  сәйкес  жүргізіледі. Қабылданған  құқықтық  акт  негізінде  

белгіленген  салық   жеке  және  заңды  тұлғаларға  салық    тӛлеуші  ретінде  салық  

міндеттемелерін  жүктейді. Қазақстан  Республикасының  Салық  кодексінің  24-бабына 

сәйкес, салық  міндеттемесіне  келесідей  түсініктеме  беруге  болады: «Салық  тӛлеушінің   

салық  заңдарына  сәйкес  мемлекет алдында  туындаған  міндеттемесі  салық  

міндеттемесі  деп  танылады, оған  сәйкес  салық  тӛлеуші  салық  органына  тіркеу  

есебіне  тұруға, салық  салу  объектілері  мен   салық  салуға байланысты  объектілерді 

айқындауға, салық  және  бюджетке  тӛленетін  басқа  да  міндетті  тӛлемдерді есептеуге, 

салық  есептілігін  жасауға, оны  белгіленген  мерзімде  табыс  етуге,  салық  және  

бюджетке  тӛленетін  басқа да  міндетті  тӛлемдерді  тӛлеуге  міндетті». 

Салық  жүйесі  әртүрлі  мемлекеттерде  құрылымы, салық  алыну, әдістері,  салық  

базасы, салық  ставкалары  және  тағы  басқалары  бойынша   ерекшеленеді. Бұл  заңға  

сыйымды, себебі  салық  жүйесі  әртүрлі  саяси,  экономикалық, әлеуметтік  талаптарға  

сәйкес  қалыптасады  және  қалыптасып  келе  жатыр. Дегенмен де  кез   келген  салық  

жүйесі  жалпы  талаптарға  жауап  беруі  тиіс. Әлемдік  салық  жүйесінің  екі  бағытта  

дамыған: шедулярлық  және  глобальдық. 
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Шедулярлық  салық  жүйесі - салық  тӛлеушімен  алынатын  кірістері  шедулды  
бӛлімдерге  бӛлінеді. Бұл  бӛлімдердің  әрқайсысы  ерекше  түрде  салықтарға  ие  болады. 
Әртүрлі  шедулдарға  әртүрлі  салық  ставкасы, льготалары  және  тағы  басқа да  салық  
элементтері  бекітілген. Мысалы, Ұлыбритания мемлекетінде жеке табыс салығы шедул 
бойынша жүргізіледі.Онда оны негізгі алты топқа бӛледі:A,B,C,D,E,F. A санатына – жерге 
меншік табысынан, құрылыс және тағы басқалар; B санатына – орман сілем табысы; C 
санатына – пайыз бойынша тӛленетін бағалы қағаздардан табыс салығы; D санатына – 
сауда –саттық, ӛндіріс, ауыл шаруашылық, кӛлік және ӛзге де табыстарынан салық; Е 
санаты бойынша – зейнетақы және еңбек ақы табысынан; F санатына - дивиденттерден 
алынатын салық және тағы басқалары жатады. 

Глобальды салық жүйесінде заңды және жеке тұлғалардың барлық кірістерге 
бірдей ие болады. Бұндай жүйе салық есептілігін, кәсіпкерлердің қаржы нәтижелерін 
жоспарлау бойынша жеңілдетіледі. Ол кӛбінесе Батыс елдеріне кең қолданылады. Батыс 
елдеріндегі тәжірибелерінде тиімді салық жүйесін құрудағы пайдалы әрі бағалылығы аз 
емес. Бірақ, оларды қолдану барысында объективті талаптарды, яғни ол арқылы салық 
жүйесі дамып, әрбір елдің экономикасының жағдайы құрылады [1]. Жекелеген 
мемлекеттердің салық салу әкімшілігі ерекшеліктеріне тоқталып ӛтейік. 

Германия мемлекетіндегі салық салу құқығына тән ерекшеліктерін кӛрсететін 
болсақ: еңбекақыға салықтың кӛлемін анықтау үшін салық топтары, салық карталар, 
салық кестелер құралдары қолданылады; бюджет жүйесі буындарының арасында 
жиынтық салық түсімдерінің күрделі әрі кӛп сатылы бӛлінуі; Германияда табыстар 
вертикальды және горизонтальды деңгейде теңестіріледі. Табыстары жоғары жерлер 
(Бавария, Вюртемберг және тағы басқалар) ӛздерінің қаржы ресурстарының бір бӛлігін 
(Саксония, Шлезвиг – Голштейн) нашар дамыған жерлерге береді. Бұл кӛп жылдар 
бойынғы салық жүйесінің даму нәтижесі болып отыр. Жер заңнамасы негізінде табыс 
салығынан қосымша ретінде алынып, шіркеу кірістеріне түседі. Діни ұйымдарының 
барлық мүшелері салық тӛлеушілер болып табылады. Шіркеу құрамынан шыққан 
жағдайда салық жауапкершілігі де тоқтатылады. 

Ал, Франция мемлекетіндегі салық құқығына сәйкес ерекшеліктеріне тоқталып 
ӛтсек, елдің салық жүйесінде жанама салыққа басым кӛңіл бӛледі. Себебі,бұл жанама 
салықтарға салық жүйесін құрайтын негізгі салықтары, яғни қосылған құн салығы, кеден 
баждар, акциз, корпорациядан салық, азық  - түлік, ауыл шаруашылық ӛнімдеріне, 
автокӛлік, бағалы былғары ӛнімдеріне және тағы сол сияқты салықтар жатады. 
Францияның жеке тұлғаларынан алынатын табыс салығының ерекшелігі – ол салық жеке 
тұлғаның ӛзінің емес, отбасының табысына салынады. Егер салық тӛлеуші жалғыз басты 
болса, онда ол бір адамнан тұратын отбасы болып танылады. Салықты қолдану үшін жыл 
сайын Ұлттық Ассамблеясымен мемлекеттік бюджетке дауыс беру арқылы бекітеді. 
Табысқа екі жақты салық салудан қорғаудың белгілі бір механизмі әрекет етеді. Оның 
бірі, салық тӛлеуші жекелеген жағдайларда салық ставкасы мен салық түрін таңдап 
тӛлеуге құқықтары беріледі. Заңнамамен кӛрсетілген салық тӛлеушіге кең құқықтарды 
беру, сонымен қатар, жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарға берілген. Бірақ, олардың 
құқықтары жергілікті салықтардың кіріс кӛздерінің базасы қалыптасу талаптарына 
байланысты біршама шектелген. 

Франциядағы  «фискалдық үрдістер бостандығы туралы» Заңның 64В бабына 
сәйкес, кез келген салық тӛлеуші салық әкімшілігіне жүзеге асырайын деп отырған іс –
әрекеттердің заңды екендігін анықтау үшін сұрау салуға құқықтары бар. Мәні бойынша 
салық тӛлеуші салық әкімшілігінен барлық құжаттарды бере отырып жазбаша кеңестен 
бастап шарттарға отыруға дейінгі әрекеттерді алуға немесе жүзеге асыруға құқылы. 
Әкімшілік осыған байланысты жүзеге асырайын деп отырған әрекеттерінде құқықты 
асыра пайдалану бар жоқтығы сұраулардың жауаптарында кӛрсетуге міндетті. Мұндай 
жауапты қайтаруға алты ай мерзім беріледі. Егер осы уақыт ішінде салық тӛлеуші 
жауабын алмаса, онда ол ӛз әрекеттерін құқылы деп санауға негізі бар. Егер әкімшілік 
бекітілген уақытта қарсылық немесе еш жауабын қайтармаған жағдайда, ол болашақта 
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бұл әрекетті құқықты асыра пайдалану деп тануға құқығы болмайды. Белгіленген кепіл 
саласында салық тӛлеушінің сұрау салуында мәміле немесе келісімдер шектелген. Мұны 
шет елдердің салық құқығында фискалды рескрипт деп атайды. Дәл осындай үрдістер 
басқа да мемлекеттерде әрекет етеді.   

Теорияда салықтық қатынастар салықты алу және енгізу, оларды бекіту бойынша 
салық құқық нормаларын реттейтін қоғамдық қатынастар ретінде қарастырылады. 
Сонымен қатар, шетелдік жеке тұлға; шетелдік заңдық тұлға; шетелдік біріккен тұлғалар; 
азаматтығы жоқ адамдар; ал, объектісі – Қазақтан Республикасының резидентінің 
шетелдегі объектісі; шетелдік тұлғаның Қазақстан Республикасымен байланысты 
қызметіне орай Қазақстан Республикасынан тысқары жерде пайда болған объектісі 
жатады. Салықтық құқықта салық тӛлеуші мен мемлекеттің арасындағы экономикалық 
байланыстар тұрақты болу қағидасының негізінде айқындалады.  Дамыған елдердің салық 
жүйесіндегі маңызды белгісі болып халықаралық экономикалық қызмет пен үрдістерді 
реттеудегі тиімді құралы ретінде пайдалану табылады. Салық жүйесін дұрыс 
қалыптастыру үшін шет елдегі салық салу тәжірибесін зерделеу арқылы кӛптеген пайдалы 
ақпараттар мен мәліметтерді алып, тиімді  қолданар едік [2]. 

Жалпы алғанда елдердің рейтингінде салық тӛлемдерінің қарапайымдылығы 
бойынша Қазақстан әлем бойынша 17 орынға иеленеді. Бұл еліміз үшін Орталық Азия 
аумағында ғана емес, сонымен қатар ТМД елдерінің арасында да кӛшбасшы орынды 
иеленетіндігін кӛрсетеді. Орталық Азияның ӛзге елдері мынадай тізім бойынша 
орналасқан: Қырғызстан (162 орын), Тәжікстан (168 орын) және Ӛзбекстан (157 орын). 
Ресей 102 орында, ал Қытай – салық режимдерінің  әлемдік рейтингінде 121 орынды 
иеленеді.  

Есеп пен қолданылатын методологияға сәйкес, Қазақстан салық тӛлемдері 
бойынша жоғары орынды иеленеді (барлығы 7 тӛлем, осы кӛрсеткіш бойынша 11 орын), 
сонымен қатар салық салудың жалпы үстемесі бойынша жеткілікті жақсы бағамға ие 
(аталмыш кӛрсеткіш бойынша ел 41 орынды иеленеді, салық салудың жалпы үстемесінің 
мӛлшері – 28,6%, яғни осы кӛрсеткіш бойынша Қазақстан ТМД елдерінің ішінде үштікке 
енеді).  

Қазақстанға ӛзінің кӛрсеткіштерін айтарлықтай жақсартуы тиіс саласы – салықтық 
міндеттерді орындауға жұмсалатын уақыт (қажетті салық тӛлемдерін жүзеге асыру үшін 
компанияға 188 сағат қажет, осы кӛрсеткіш бойынша ел 68 орынды иеленеді).  

     
Кесте - Салық тӛлемдерін тӛлеудің қарапайымдылығы 

Дерек көзі: www.pwc.com/structure,   Астана, 23 қараша, 2011 ж 

Салық тӛлемдерін тӛлеудің қарапайымдылығы 

Ел Рейтинг 

Мальдивы 1 

Катар 2 

Гонконг 3 

Қазақстан 17 

Грузия 39 

Әзербайжан 77 

Ресей 102 

Молдова 109 

Қытай 121 

Армения 153 

Белоруссия 156 

Ӛзбекстан 157 

Қырғыз Республикасы 162 

Тәжікстан 168 

Украина 181 

http://www.pwc.com/structure
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Қазақстан бойынша нәтижелер Орталық Азия мен Шығыс Еуропада тізімнің 

жоғарғы жағында орналасқан: базаға салынатын бір салық (кіріс, жұмыс күші, тұтыну) 

және электронды есеп тӛлемдердің санын азайтады. Нормативтік талаптарды орындауға 

жұмсалатын уақыт шығындары аймақтық деңгейде де, орташа әлемдік кӛрсеткіштер 

деңгейінде де тӛмен, салық салудың қосынды үстемесі де тӛмен, бірақ, кіріс салығы аймақ 

бойынша орташа кӛрсеткіштерден жоғары.  

2010-2011 жылдары салықтарды ықшамдау мақсатында алты елде, оның ішінде   

Армения, Белоруссия, Грузия, Черногория, Украина, Түркия реформа жүргізілді.  «Салық 

тӛлемдерінің» нәтижелері Орталық Азия мен Шығыс Еуропа бойынша салық 

заңнамасының нормаларының қарапайымдылығын сақтаудың суб-индикаторлары 

бойынша орташа әлемдік деңгейден жоғары. Заңнамалық нормаларды сақтауға 

жұмсалатын орташа уақыт – 312 сағатты құрайды (орташа әлемдік кӛрсеткіш 277), орта 

есеппен тӛлемдер саны – 37,9 (орташа әлемдік кӛрсеткіш – 28,5). Компанияға әлем 

бойынша жалпы орта есеппен салынатын салықтардың саны – 9,3. Орталық Азия мен 

Шығыс Еуропа бойынша – 9,0, бұл Грузияда 5-тен Түркияда 14-ке дейін ауытқып 

отырады. Жалақы қорына салынатын салықтар және әлеуметтік тӛлемдер Орталық Азия 

мен Шығыс Еуропа бойынша барлық салықтық жүктеменің жартысын құрайды, 

салыстыру үшін: орташа әлемдік кӛрсеткіш 3%-ды құрайды. Орталық Азия мен Шығыс 

Еуропада тұтыну салығы салықтық заңнама талаптарын сақтау үшін уақыттың кӛп 

мӛлшерін талап етеді. Жұмсалатын уақыт Хорватияда 4 сағаттан Босния мен 

Герцоговинада 258 сағатқа дейін ауытқиды.    Мемлекеттің салық саясаты салық 

жүйесінің салықтық механизмі арқылы іске асырылады. Салықтық механизмді 

қалыптастыру барысында заңды және жеке тұлғалар салықтарының аралық қатынасы, 

салықтық міндеттемелердің туындауын негіздейтін ӛндіріс пен үй шаруашылығының 

базистік кӛрсеткіштері және әрбір базистік кӛрсеткіштен алынатын салықтық ставкалары 

сияқты басты мәселелер шешіледі. Мемлекетте қалыптасқан экономикалық-қаржылық 

және ұйымдастырушы салықтық құқықтық қатынастар жүйесі салықтық механизмді құру 

ерекшелігін айқындайды. Қазақстан Республикасының салық жүйесі ауқымындағы салық 

салу процесін ұйымдастыруға және салық салуға байланысты барлық мән - жайларды 

(салықтар мен басқа да міндетті тӛлемдердің шамасын және ставкаларын, салықтық тӛлем 

сомаларын есептеу және оларды бюджетке тӛлеу тәртібін, ӛздеріне қатысты заңи фактілер 

негізінде салықтық міндеттемелер жүктелген заңды және жеке тұлғалардың шеңберін, 

салық жүйесінің барынша жұмыс істеу механизміндегі фискалдық және реттеуші 

функциялардың ӛзара іс – әрекетін, сондай-ақ олардың балансты болуын) қамтамасыз 

етуге бағытталған, салықтық заң актілеріне негізделген, мемлекеттің объективті 

экономикалық қызметі болып табылады [3]. 

Бүгінде, салықтық қатынастарының құқықтық реттеу мәселелері еліміздің 

әлеуметтік экономикалық ӛмірінен ӛте маңызды және елеулі орын алуда. Нарықтық 

қатынастарға байланысты Қазақстан экономикасында пайда болған жаңаша түрлендірулер 

еліміздің халық шаруашылығын басқару – реттеу жолында қаржылық және салықтық 

механизмдерді қолдану үрдісіне баса назар аударуды қажет етеді. Сонымен, Қазақстанның 

әлеуметтік - нарықтық даму жағдайындағы салықтық - құқықтық қатынастардың басты 

әрі маңызды аспектілеріне салық жүйесінің ұйымдастырылу және экономикалық - 

құқықтық тәртібі, салық тӛлеушілер мен салық агенттерінің міндеттері және құқықтары, 

салық органдарының құзыреттері, салықтық міндеттемелер, салықтық жауапкершіліктер 

және ӛзге де жатады. 

Мемлекеттегі салық салуды реттеу механизімін жетілдіру концепцияларының 

маңызды бағыты салық жүйесі мен қызметін заң жүзінде бекіту; болып жатқан жаңа 

құрылымдау үрдістерін экономикалық даму нәтижелерін негіздеу; салық салу 

саласындағы нормативтік құқықтық базаларды тұрақтандырып және оны ұдайы 

жетілдіріп отыру; салық заңнамаларын бұзғаны үшін жауапкершіліктерді қатаңдату; 

салық органдарының қызметтерін және салық тӛлеушілерді үнемі бақылау мен тексеруді 
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жиірек жүргізу және ӛзге де ӛзекті мәселелер халықаралық стандарттарға сай оң шешімін 

тапқаны қажет. Мемлекеттің материалдық мүддесі мен қоғам ӛмірінің айрықша 

экономикалық аясының тоғысатын жері, кӛбінесе объективті қаржылық – құқықтық 

құбылыс ретінде жарқын кӛрініс табатын салық салу сапасы әрқашанда мемлекеттің 

салықтық құқығының реттеуші ықпалының реттеуші ықпалының ауқымы ретінде кӛрініс 

табады.     

Акцизделетiн тауарлардың кейбiр түрлерiн таңбалау және акциздiк постыларды 

белгiлеу. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес акцизделетiн тауарлардың кейбiр 

түрлерiне (алкоголь ӛнiмi, темекi бұйымдары мен құрамында темекi бар басқа  

бұйымдары)  акциз түрiнде салықтың толық және уақытылы орындалуына бақылаудың 

ерекше түрi қолданылуда.  Бұл  аталған тауарлар Қазақстан Республикасының Үкiметi 

айқындайтын тәртiппен және белгілі бір  жағдайларда акциз алымы таңбаларымен және 

есептiк-бақылау таңбаларымен таңбалануға тиiс. Бұған акцизделетiн тауарларды 

дайындаушылар мен импортерлер жауапты болып табылады. Салық органы  уәкiлеттi 

мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен акцизделетiн тауарлардың  жекелеген түрлерiн 

таңбалаудың ережесiн акцизделетiн тауарларды дайындаушының сақтауына бақылау 

жасайды.  Салық органы  уәкiлеттi мемлекеттiк орган  тәртiптерімен акцизделетiн 

тауарларды ӛндiрудi жүзеге асыратын салық тӛлеушiнiң аумағында  акциздiк постылар 

белгiлейдi.  

Мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктi есепке алу, бағалау және сату тәртiбiн 

сақтауды, сондай-ақ мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктiң толық және уақытылы 

берiлуiн тексеру. Салық органы мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктi есепке алу, 

сақтау, бағалау және ӛткiзу тәртiбiн сақтауға және оны сатудан бюджетке ақша 

түсiмдерiнiң толық және уақытылы түсуiн бақылауды, сондай-ақ уәкiлеттi мемлекеттiк 

орган белгiлеген тәртiппен мемлекет меншiгiне  айналдырылған мүлiктi берудi жүзеге 

асырады. Мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау және 

ӛткiзу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi . 

Салық саласындағы қылмыстар және құқық бұзушылықтардың iздерi ӛндiрiс 

кезінде(тауарлар, жұмыстар және қызметтер), олардың үлестiрiлуi және iске асырылуы 

процесстерiнде кӛрініс табады. Оларды толық зерттеу тек қана барлық экономикалық 

және қаржы ғылымдары кешенiн қолдану кезінде ғана мүмкiн. Тергеу және сот тәжiрибесi 

әлі де тек қана бухгалтерлiк есептi қолдануымен шектелуде, ӛз кезегінде бұл басқа 

экономикалық-аналитикалық ғылымдардың, қазiргi болмыстардан артта қалуына әкелді.  

Сондықтан, салық құқық бұзушылықтары мен  қылмыстарды тергеуде бiртұтас әдiстеме 

болмағандықтан кӛп iстер ашық болып қалады. 

Осы мәселенiң нақты шешiмі салық қызметтi органдары мен қаржы полициясының 

ӛзара тығыз қарым-қатынасы бола алады. Мұндай ӛзара әрекеттесу формаларының бiрі 

қолданыстағы салық заңының орындалуын бақылау мақсатымен бiрлескен тексерулерді 

жүргізу болып табылады. Салық қызметi органдары жүргізген салықтық тексеруде 

қылмыс белгiлерiнiң анықталуы жағдайында, салық органдары iстiң барлық 

материалдарын қаржы полициясы органдарына жібереді. Тапсырған материалдар 

бойынша қылмыстық iс қозғаудан бас тарту немесе қылмыстық iстiң тоқтатылуы 

жағдайында іс салық органына қайтарылады, онда бекітілген шаррттарға байланысты 

жазалы тұлғаларды (салық тӛлеушiлер) әкiмшiлiк жауапкершiлiкке тартуы немесе 

жауапкершiлiктен босату туралы шешім қабылданады [4]. 

Салық салудағы құқық бұзушылықтар мен қылмыстарда кӛбiнесе зерттеу объектісі 

ретінде тек қана құқық бұзушылық қарастырылады, сонымен бiрге, барлық құқық 

бұзушылықтар мен қылмыстар қандай да бір субъектімен жүзеге асатыны есепке 

алынбайтынын атап ӛту керек. Ресейлiк әлеуметтiк және ұлттық мәселелердiң тәуелсiз 

институтымен  салықтық құқық бұзушылықтары мен қылмыстардың арнаулы 

субъектілерiне жасалған соңғы әлеуметтік зерттеулердің қортындысын қарастырайық. 

Ӛткiзiлген  зерттеулердің негiзгi нәтижелері  тӛмендегідей : 
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1) ең кӛп салықтық құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың саны 31 мен 40 жыл 

жастағы тұлғалармен, шамамен-36% және 41 мен 50 жыл  аралығындағы  тұлғалармен-

36%  жасалады;  

2) салық құқық бұзушылығын iске асыру мен қылмыс әрекетiнiң 82% 

жағдайларында кәсiпорындардың иелерi болып табылатын жетекшiлердің бастауымен 

болады; 

3) салық құқық бұзушылықтары мен қылмыстарды iске асыру үшiн кӛбінесе 

қылмыстық топтар ұйымдастырылмайды. Топтық құқық бұзушылықтар жалпы сандардың 

барлығының 10% құрайды. Құқық бұзушылыққа қатысушылардың саны әдетте екi 

адамнан аспайды; 

4) салықтық құқық бұзушыларының айырықша белгiсi олардың арасында  бұрын 

сотталғандардың болмашы саны болып табылады. Олардың жалпы үлесі 7% құрайды; 

5) салықтық құқық бұзушылықтардың 74%  еркектермен жасалынады. 

Бұрын, кеңес уақытында, құқық бұзушылардың әлеуметтiк-психологиялық 

мiнездемесін құру мақсатында зерттеулер жүргiзiлдi. 70-80-шi жылдарда ӛткiзiлген 

зерттеудің нәтижелері мен қазiргiлердің арасында едәуiр айырмашылық бар. 

Рыноктық экономикаға ӛту, қоғамдық қатынастардың барлық салаларына 

ӛзгертулер әкеліп, экономикадағы,  әсіресе оның ішінде, салық салу саласында кӛптеген 

ӛзгерiстерді енгізді.  Осы салада бақылау жасау мақсатында Қазақстан Республикасының 

салық қызметi  құрылды. Салық органдары қызметінің бастапқы кезеңiнде салық 

тӛлемдердi тӛлеу мен салық салудан жаппай қашу туралы мәселе туындады. Салық 

қызметi алдында салық тӛлемдерін ерiктi тӛлеу қағидасын iске асыруы басты мiндет 

болып қойылды, ал салық тӛлеуден жалтару жағдайында - заңды жауапкерлiк шараларын 

қолдану арқылы  бюджетке ықтиярсыз тӛлету. Бұл салық саласында құқық қорғау 

органының құрылуына алғышарт болды. Арнайы құқық қорғау органының құрылуы 

тиiмдi салық жүйесін құру мен жетiлдiру үшiн қажет болды. 

Экономикалық қызмет саласындағы айқындалған құқық бұзушылықтар мен 

қылмыстар саны айтарлықтай аз болғанымен, олар тигізген залал мӛлшері жоғары. Ең 

үлкен залал  экономикалық саладағы барлық қылмыстардың ортақ кӛлемінің 34,8% 

құрайтын салық тӛлеуден жалтару тигізеді.  

Салықтық құқық бұзушылықтарын анықтау мәселесі Қазақстан Республикасында 

ғана емес, басқа елдерде де маңызды болып тұр. Мысалы, Ресей Федерациясының 

салықтар мен алымдар Министрлігінің ресми деректері бойынша 50 %  жуық тiркелген 

заңды тұлғалар салық есептілігін бермей, салық тӛлеуден жалтарады.  Салық заңдылығын 

жүзеге асыру жүйесі негiзiнен жеке және заңды тұлғалардың табысы туралы 

декларациясын толтыруға негізделген АҚШ-та, салық заңын бұзудың барлық iстерінің 90 

% соттасумен аяқталады. 

Салық салудағы құқық бұзушылықтардың жоғары деңгейі, оларды анықтауда 

тиiмдi әдiстерді ӛңдеу қажеттiлiгін тудырады. Салық салу аясындағы құқық 

бұзушылықтарды айқындау қандай болмасын басқа құқық бұзушылыққа қарағанда 

анағұрлым күрделiрек. Ең алдымен, бұл салық салудағы мүдделердің қайшылықтарымен 

байланысты. Әрбiр салық тӛлеушi ӛз салық мiндеттемелерiн тӛмендетуге  ұмтылады, ал 

мемлекет салық салудағы салық тӛлеушiсiнің ӛз мiндеттерiн  толық, әрі дер кезiнде 

орындауын қамтамасыз етуге ұмтылады [5]. 

Сонымен бiрге салық салу тӛңiрегiндегi құқық бұзушылықтардың анықталу мәселе 

оларды табу қиындылығымен байланысты. Салықтық құқық бұзушылығы мен салық 

қылмысының бар болуын кӛрсететін белгiлер сонымен бiрге айқындық дәрежесiне 

байланысты  анық және анықталмаған болып бӛлінеді.  Анық құқық бұзушылықтар 

қылмыстың тiкелей бар болуын кӛрсетедi. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың анық 

белгiлеріне мыналар жатады: iске асырылған шаруашылық операциялардың оның 

құжаттық кӛрінісімен сәйкессiздiктерi; құжаттардың жасанды iстерi, алғашқы және есеп 

беру құжаттарындағы жазулардың сәйкессiздiгі. Анықталмаған құқық бұзушылықтарда 
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қылмыстын iске асыруы туралы тікелей белгілері немесе мәлiметтері болмайды, оған 

айналым құжатының  қате жүргiзілуі, кассалық операцияларды жүргiзу ережелерiнiң 

сақтамаулары.  

Мемлекетпен қызмет үшін ӛте қолайлы жағдай жасап отырғанына қарамастан 

соңғы  жылдары  ұйымдардың  есебінен  бюджетке  тӛленетiн  салықтар  кӛлемiнiң  азаюы  

байқалған,  ал  жекелеген ұйымдарда ӛндiрiс  кӛлемiн нақты  кӛрсетпей салық тӛлеуден 

жалтару  фактiлерi де бар.  Салықтық құқық бұзушылықтар масштабы үлкен дәрежеде 

қоғамдағы салық мәдениетi мен жауапкершiлiктiң дефицитiмен де байланысты. Салық 

тӛлеушілердің мұндай заңсыз іс-әрекеті мемлекет мүддесіне айтарлықтай нұқсан 

келтіреді: мемлекеттік бюджет едәуір қаражаттарды ала алмайды, салық заң-намасын 

бұзушылар кірістерінің қосымша криминалдық кӛздері жасалынады, кәсіпкерлік қызмет 

сферасында, салада, ӛңірде және  құн қозғалысының негізгі үйлесімдері бұрмаланады. 

Салық қызметi органдары салықтар мен бюджетке тӛленетiн басқа да мiндеттi 

тӛлемдердi  есептеудiң дұрыстығы, оларды алудың толықтығы мен уақытылы аударылуы 

жӛнiндегi мәселелер  бойынша уәкiлеттi  органдарға бақылау жасауды жүзеге асырады. 

Бұл жағдайда да салық тӛлеушiлердiң салық заңдылықтарын орындауларына бақылау 

жүргiзу  жүзеге асырылады. 
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Целью анализа финансовой устойчивости предприятия является определение 

прочности финансового состояния предприятия на основе изучения его финансовой 

отчетности. Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и 

структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы насколько 

организация независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой 

независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее финансово-

хозяйственной деятельности [1]. 

Использование многостороннего комплексного анализа финансовой устойчивости 

предприятия создает реальные предпосылки для управления отдельными показателями, и, 

соответственно, и для усиления их воздействия на улучшение финансового климата. 
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Финансовое положение предприятия необходимо анализировать с позиций и 

краткосрочной, и долгосрочной перспектив, так как критерии его оценки могут быть 

различны. Состояние финансов предприятия характеризуется размещением его средств и 

источников их формирования, анализ финансового состояния проводится с целью 

установить, насколько эффективно используются финансовые ресурсы, находящиеся в 

распоряжении предприятия. Финансовую эффективность работы предприятия отражают: 

обеспеченность собственными оборотными средствами и их сохранность, состояние 

нормируемых запасов товарно-материальных ценностей, состояние и динамика 

дебиторской и кредиторской задолженности, оборачиваемость оборотных средств, 

материальное обеспечение банковских кредитов, платежеспособность. 

Для нормального функционирования, обеспечения своевременности расчетов с 

поставщиками, покупателями, другими субъектами хозяйствования, финансовой 

системой, банками и работниками предприятие располагает определенными финансовыми 

ресурсами. Финансовый потенциал предприятия формируется таким образом, чтобы 

обеспечить неуклонный рост выпуска продукции, товарооборота, доходов, прибыли, 

других показателей хозяйственной деятельности при повышении качества, эффективности 

хозяйствования. 

В условиях рыночной экономики с увеличением опасности неплатежеспособности 

и последующего банкротства предприятий все большее значение приобретает проблема 

разработки методов управления финансовыми рисками на основе современных методик 

анализа и прогнозирования их возникновения. Одним из таких методов анализа и 

прогнозирования финансовых рисков промышленных предприятий является применение 

многофакторной статистической модели оценки финансовой устойчивости предприятия, 

учитывающей влияние основных факторов окружающей среды бизнеса и базирующейся 

на обработке официальной бухгалтерской отчетности предприятий [2]. 

В условиях рыночной экономики ни одно предприятие не может и не должно 

обходиться без заемных средств, так как их использование способствует повышению 

эффективности собственных средств, удовлетворению определенных потребностей 

предприятия. Заемные средства являются финансовым рычагом, с помощью которого 

повышается рентабельность предприятия [3]. 

Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой финансово-

экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Если 

предприятие финансово устойчиво, то оно имеет преимущество перед другими 

предприятиями того же профиля и привлечений инвестиций, в получении кредитов, в 

выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров.  

В процессе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяются структура средств 

и источников их формирования, наличие и потребность в финансовых ресурсах и как 

следствие - финансовое состояние предприятия, внешним проявлением которого 

выступает платежеспособность. 

Проведение финансового анализа деятельности и оценки финансовой устойчивости 

конкретного предприятия требует решения следующих задач: 

- рассмотрение общих теоретических аспектов финансового анализа; 

- рассмотрение основных задач анализа финансовой устойчивости и методологии 

его проведения 

- определение информационной базы финансового анализа; 

- изучение   положений   финансовой  устойчивости на основании изучения абсо-

лютных финансовых показателей в динамике за 2010-2012г.г.; 

- оценка финансовой  устойчивости  компании  на основании изучения относи-

тельных финансовых показателей финансовой устойчивости. 
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Управление финансамипредполагает принятие решений, касающихся крупных 

долгосрочных вложений и методов их финансирования, а также существенных изменений 

в структуре предприятия и методах ведения бизнеса [1]. 

Главным документом должен быть финансовый план в структуре финансового 

управления, так как он определяет стратегические установки по рентабельности бизнеса, 

развитию новых направлений, исполнению каждой функции. На сегодняшний день 

складывается ситуация, когда плановые показатели оперативного и стратегического 

характера не связаны между собой. В результате компания не развивается, 

сконцентрировавшись на текущих задачах и проблемах. 

Связь долгосрочного управления денежными средствами оперативно должна быть 

организована посредством анализа соответствия показателей текущего финансового и 

долгосрочного плана, скорректировкой текущих планов, с анализом выполнения 

показателей текущих и долгосрочных планов. Важно добиться согласованности анализа 

фактических, текущих и долгосрочных плановых показателей. К сожалению во многих 

компаниях (предприятиях) долгосрочные финансовые планы не составляются, а годовой 

финансовый план является формальным документом. При анализе текущей деятельности 

отклонения фактических показателейотплановых не анализируются. 

Управление денежными средствами компании в долгосрочном аспекте — 

краеугольный камень реализации ее финансовой стратегии. При этом существует ряд 

инструментов и приемов, которые руководство компании может использовать для 

сохранения или увеличения ее производственного или коммерческого потенциала. Целью 

в данном случае является выбор наиболее эффективного сочетания доступных компании 

инструментов и приемов, наиболее полно соответствующих ее целям и стратегии. К числу 

основных вопросов, требующих решения, относятся: 

 определение финансовых потребностей компании на длительный период с 

учетом планируемых действий во всех областях управления (определение того, какое 

финансирование и в каком объеме потребуется, а также в какие сроки и как будут 

использованы эти средства); 

 выбор источников финансирования (определение того, какие 

альтернативные источники финансирования существуют, какие инструменты 

финансирования доступны); 

 принятие решения о формировании структуры капитала на основе оценки 

влияния на компанию и на доступность для нее других источников финансирования в 

результате использования каждого из способов финансирования. 
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При определении финансовых потребностейкомпании следует принимать во 

внимание величины текущих оборотных активов (оборотного капитала), в том числе 

связанных с сезонными и другими колебаниями, а также постоянных активов (основных 

средств). При этом если финансирования из традиционных внутренних и внешних 

источников для реализации потенциала или роста компании не хватает, она вынуждена 

обращаться за капиталом, относящимся к разряду рискового. 

В конечном счете все сводится к оптимизации денежной наличности и 

поддержанию финансового равновесия (иногда говорят о выживании компании) с 

наименьшими затратами, что является одной из главных задач любой компании. 

Важнейшим при этом является анализ достаточности средств и поступлений и выплат с 

целью обеспечения ликвидности компании.  

Инструментом управления денежными средствами на данном уровне является 

годовой бюджет, результирующим документом — бюджет движения денежных средств, 

который отражает все прогнозируемые поступления и списания денежных средств в 

результате хозяйственной деятельности предприятия. 

Эффективная система управления финансовыми ресурсами обеспечивает 

финансовую устойчивость предприятия и способствует повышению эффективности его 

функционирования [2]. 

Управление предприятием - это, по существу, совокупность мероприятий и 

решений на основе их подготовки и анализа и в соответствии со стратегическими и 

тактическими целями и задачами, планами деятельности [3]. Именно через управление и 

его результаты проявляется полезность и профессионализм управленцев, менеджеров, 

руководителей, влияющих через такие категории, как прибыль, стоимость капитала, 

заработная плата, дивиденды, инвестиции, социальные расходы и др.  

Управление финансами предприятия - это последовательная деятельность его 

работников по организации и управлению финансовыми отношениями, денежными 

фондами и денежными потоками. Управление финансами стало важнейшей сферой 

деятельности любого субъекта социально-рыночного хозяйства, особенно предприятия, 

ведущего производственно-коммерческую деятельность. Изменение технологии 

производства, выход на новые рынки, расширение или свертывание объемов выпуска 

продукции основываются на глубоких финансовых расчетах, на стратегии привлечения, 

распределения, перераспределения и инвестирования финансовых ресурсов.  

Тенденции развития локальной и глобальной ситуации (слабо предсказуемые 

изменения спроса, ужесточение ценовой конкуренции на традиционных рынках, 

диверсификация и завоевание новых рыночных ниш, возрастание рисков при проведении 

операций) будут лежать в основе возрастающей роли специфических финансовых 

вопросов управления.  

В современных условияхфинансовый менеджмент в каждом предприятиидолжен 

бытьна высоком уровне.Финансовый менеджмент означает планирование, организацию, 

руководство финансово-хозяйственной деятельности, таких как закупки и использования 

средств предприятия и управления. Это означает применение принципов общего 

управления финансовых ресурсов предприятия.Однако, невозможно создать единый 

перечень аспектов такого управления, так как каждоепредприятие имеет свое видение 

необходимости того или другого из них. Примерный список, меняющийся в зависимости 

от компании, включает следующие этапы финансово-экономического управления 

предприятии: 

- разработка финансовой политики и финансовой стратегии предприятии 

(целеполагание); 

- планирование: долгосрочное (инвестиционное) и краткосрочное финансовое 

(бюджетирование); 

- создание финансово-экономической модели предприятия (включая аспекты 

автоматизации учета); 
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- финансовый анализ и другие аналитические процедуры; 

- управление капиталом (активами и долгом); 

- риск-менеджмент (некоторые выделяют его в особую область современного 

управления компанией); 

- налоговое планирование и оптимизация. 

Финансовая политика и финансовая стратегия. Этот пункт перечня следует 

рассмотреть подробно ввиду его важности, а также неустановившейся терминологии. 

Важность данного аспекта обусловлена большими размерами корпораций. 

Содержание понятий «политика», «стратегия» и «тактика» и соподчиненность этих 

явлений подробно описана в работах Слепова В. А. и Громовой Е. И. [4]. 

Финансовая политика – это общая финансовая идеология предприятия, 

необходимая для достижения выбранной экономической цели. 

Финансовая стратегия – это совокупность методов, с помощью которых 

реализуется на практике финансовая политика предприятия. 

Финансовая тактика – это набор конкретных практических мер, способов и 

приемов выбранной финансовой стратегии. 

Актуальность управления финансовыми ресурсами возрастает во время 

финансового кризиса. Для менеджмента многих компаний в период нестабильной 

финансовой ситуации вопрос повышения эффективности работы, связанной с 

управлением финансами, стоит особенно остро. Особое значение приобретает контроль 

движения финансовых потоков на предприятии. Предприятиям важно понимать, где 

можно изыскать дефицитный финансовый ресурс для поддержки бизнеса, как 

оптимизировать финансовые потоки, тем самым уменьшить риски снижения ликвидности 

и исключить вероятность кассовых разрывов.  

Таким образом, эффективное управление финансовыми ресурсами важно на любом 

этапе развития бизнеса. Объективной необходимостью является построение 

систематической работы по анализу и перераспределению финансовых ресурсов, по 

выборы варианта наиболее выгодного распоряжения финансами. Бессистемное 

финансирование, не связанное со стратегией развития компании, ведет к неэффективному 

вложению средств и снижению темпов роста. 
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Финансы являются одной из таких стоимостных экономических категорий 

товарно-денежного хозяйства, наряду с такими категориями как деньги, кредит, товар, 

прибыль и т.д. На уровне восприятия денежные отношения и финансовые отношения, как 

деньги и финансы, трудно различимы. Однако, в отличие от денег, финансы всегда 

неосязаемы, а финансовые отношения в своей основе могут носить не только денежный, 

но и товарный характер, выраженный в  стоимостной оценке.   Такое внешнее проявление 

финансовых отношений  привело к различным толкованиям понятия и сущности 

финансов[1]. Финансы организаций представляют собой совокупность денежных 

отношений, опосредующих экономические отношения, связанные с организацией 

производства и реализацией продукции, выполнением работ, оказанием услуг, 

формированием финансовых ресурсов, осуществлением инвестиционной деятельности 

[2].  Как экономическая категория финансы организаций (предприятий) - это система 

финансовых или денежных отношений, возникающих в процессе формирования 

основного и оборотного капиталов, фондов денежных средств организации (предприятия) 

и их использования. Они носят распределительный и перераспределительный характер и 

оказывают непосредственное воздействие на воспроизводственный процесс [3]. 

Финансовые отношения коммерческих предприятий строятся на определенных 

принципах, связанных с основами хозяйственной деятельности.  

Принцип самофинансирования означает полную окупаемость затрат на 

производство и реализацию продукции, инвестирование в развитие производства за счет 

собственных денежных средств и при необходимости банковских и коммерческих кре-

дитов. Реализация этого принципа — одно из основных условий предпринимательской 

деятельности, обеспечивающее конкурентоспособность предприятия. В развитых 

рыночных странах на предприятиях с высоким уровнем самофинансирования удельный 

вес собственных средств достигает 70% и более.  

Принцип хозяйственной самостоятельности предполагает, что предприятие 

самостоятельно независимо от организационно-правовой формы хозяйствования 

определяет свою экономическую деятельность, направления вложений денежных средств 

в целях извлечения прибыли. 

Принцип самофинансирования означает полную окупаемость затрат на 

производство и реализацию продукции, инвестирование в развитие производства за счет 

собственных денежных средств и при необходимости банковских и коммерческих 

кредитов. Реализация этого принципа - одно из основных условий предпринимательской 

деятельности, обеспечивающее конкурентоспособность предприятия.  

Кроме того есть и принцип материальной ответственности, который означает 

наличие определенной системы ответственности за ведение и результаты хозяйственной 

деятельности. Финансовые методы реализации этого принципа различны для отдельных 

предприятий, их руководителей и работников предприятия. 

В рыночной экономике существенно расширились права предприятий, 

коммерческой деятельности, инвестиций как краткосрочного, так и долгосрочного 

характера. Рынок стимулирует предприятия к поиску все новых и новых сфер приложения 

капитала, созданию гибких производств, соответствующих потребительскому спросу. 

Однако о полной хозяйственной самостоятельности говорить нельзя. Государство 
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определяет отдельные стороны деятельности предприятий, например амортизационную 

политику. Так, законодательно регламентируются взаимоотношения предприятий с 

бюджетами разных уровней, внебюджетными фондами.  

К основным собственным источникам финансирования предприятий относятся: 

амортизационные отчисления, прибыль, отчисления в ремонтный фонд. 

Амортизационные отчисления представляют собой денежное выражение стоимости 

износа основных производственных фондов и нематериальных активов. Они включаются 

в себестоимость продукции и в составе выручки от реализации продукции возвращаются 

на расчетный счет предприятия, становясь внутренним источником финансирования как 

простого, так и расширенного воспроизводства. А прибыль — означает положительную 

разницу между доходами (выручкой от реализации товаров и услуг) и затратами на 

производство или приобретение и сбыт этих товаров и услуг. 

Общий объем денежных средств предприятий недостаточен для осуществления 

серьезных инвестиционных программ. В настоящее время не все предприятия и 

организации способны полностью реализовать этот принцип. Предприятия и организации 

ряда отраслей народного хозяйства, выпуская продукцию и оказывая услуги, 

необходимые потребителю, по ряд объективным причинам не могут обеспечить их 

достаточную рентабельность. К ним относятся отдельные предприятия городского 

пассажирского транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, 

оборонной промышленности, добывающих отраслей. Такие предприятия получают 

ассигнования из бюджета на разных условиях. 

Само слово управление является универсальным, очень популярным и широко 

используемым термином. Все организации - бизнес, политические, культурные или 

социальные участвуют в управлении, потому что это руководство, которое помогает и 

направляет различные усилия по определенной целью. По Гарольд Кунц, «Управление это 

искусство Getting Things Done через и с людьми в формально организованных групп. Это 

искусство создания среды, в которой люди могут выполнять и физических лиц, могут 

сотрудничать по достижению групповых целей ". По FW Тейлор, «Управление это 

искусство зная, что делать, когда делать и видеть, что это делается в лучшем и дешевый 

способ". 

Управление - это целенаправленная деятельность. Оно направляет усилия группы 

людей на пути к достижению определенных, заранее - определяется целями. Это процесс 

работы с и через других для эффективного достижения целей организации, за счет 

эффективного использования ограниченных ресурсов в меняющемся мире. Конечно, эти 

цели могут изменяться от одного предприятия к другому. Например: для одного 

предприятия может быть запуск новых продуктов путем проведения исследования рынка 

и для других это может быть максимизация прибыли за счет минимизации затрат. 

Управление предприятием - это, по существу, совокупность мероприятий и 

решений, которая осуществляеться  на основе их подготовки и анализа и в соответствии 

со стратегическими и тактическими целями и задачами, планами деятельности. Именно 

через управление и его результаты проявляется полезность и профессионализм 

управленцев, менеджеров, руководителей, влияющих через категории такие, как прибыль, 

стоимость капитала, заработная плата, дивиденды, инвестиции, социальные расходы и др. 

Управление финансами предприятия - это последовательная деятельность его работников 

по организации и управлению финансовыми отношениями, денежными фондами и 

денежными потоками [4]. Для управления финансами предприятий используется 

финансовый механизм, или финансовый менеджмент. Управление финансами 

предприятия предполагает решение следующих проблем, являющихся, по существу, 

целями финансовой стратегии:  

 ликвидность и платежеспособность предприятия; 

 прибыльность и рентабельность его деятельности; 
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 материальная обеспеченность работников и собственников, а в условиях 

социально ориентированной экономики и социальная обеспеченность. 

Реализация первой цели предполагает, прежде всего, оптимизацию имущества 

предприятия, его внеоборотных и оборотных активов, а также тех денежных источников и 

средств, за счет которых сформировано это имущество. Это предполагает обеспечение 

предприятия необходимыми денежными средствами с точки зрения как их количества, т.е. 

удовлетворения потребности, так и оптимизации источников денежных средств. 

 Реализация второй цели, т.е. достижение оптимального финансового результата, - 

прибыльности и рентабельности, предполагает рациональное и эффективное 

использование денежных средств. Рентабельность – это конечный результат действия 

целого ряда управленческих решений и структуры компании. Таким образом, можно дать 

еще одно определение управления финансами: это - источники денежных средств и 

направления их использования. Условиями нормального экономического развития 

предприятия и его ликвидности являются: наличие достаточного количества денежных 

средств и резервов. 

Предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для 

ведения хозяйственной деятельности, которая осуществляется в целях извлечения 

прибыли и удовлетворения общественных потребностей. Содержание хозяйственной 

деятельности предприятия состоит в организации производства и реализации товара. В 

таком качестве может выступать продукция, имеющая натурально-вещественный 

характер, выполнение работ, оказание услуг. Предприятие взаимодействует с другими 

предприятиями - поставщиками и покупателями, партнерами по совместной деятельности, 

участвует в союзах и ассоциациях, в качестве учредителя вносит долю в формирование 

уставного капитала, вступает во взаимоотношения с банками, бюджетом, внебюджетными 

фондами и пр.  

Финансовые отношения возникают только тогда, когда на денежной основе 

происходит формирование собственных средств предприятия и его доходов, привлечение 

заемных источников финансирования хозяйственной деятельности, распределение 

доходов, образующихся в результате этой деятельности, и их использование на цели 

развития предприятия [5]. Другая часть прибыли, используемая на накопление, 

направляется на социальное развитие предприятия. Часть прибыли используется на 

потребление, в результате чего возникают финансовые отношения между предприятием и 

лицами, как занятыми, так и не занятыми на предприятии.  

Финансовые ресурсы используются предприятием в процессе производственной и 

инвестиционной деятельности. Они находятся в постоянном движении и пребывают в 

денежной форме лишь в виде остатков денежных средств на расчетном счете в банке и в 

кассе предприятия. 

Предприятие, заботясь о своей финансовой устойчивости и стабильном месте в 

рыночном хозяйстве, распределяет свои финансовые ресурсы по видам деятельности и во 

времени. Углубление этих процессов приводит к усложнению финансовой работы, 

использованию в практике специальных финансовых инструментов.  

В современных условиях хозяйствования распределение и использование 

амортизационных отчислений и прибыли на предприятиях не всегда сопровождаются 

образованием обособленных денежных фондов. Амортизационный фонд как таковой не 

формируется, а решение вопроса о распределении прибыли в фонды специального 

назначения остается в компетенции предприятия, но это не меняет сущности 

распределительных процессов, отражающих использование финансовых ресурсов 

предприятия [6]. Объективный характер финансовых отношений, возникающих при 

осуществлении хозяйственной деятельности, не исключает их государственного 

регулирования. Это касается налогов, взимаемых с предприятий и влияющих на величину 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, порядка начисления амортизации, 
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формирования финансовых результатов хозяйственной деятельности и образования 

некоторых финансовых резервов.  

На основе возвратности предприятием привлекаются заемные финансовые 

ресурсы: долгосрочные кредиты банков, средства других предприятий, облигационные 

займы, источником возврата которых служит прибыль предприятия.  

Привлеченные, или внешние, источники формирования финансовых ресурсов 

можно также разделить на собственные, заемные и бюджетные ассигнования. Это деление 

обусловлено формой вложения капитала. Если внешние инвесторы вкладывают денежные 

средства в качестве предпринимательского капитала, то результатом такого вложения 

средств является образование привлеченных финансовых ресурсов, приравненных к 

собственным [7]. 

Предпринимательский капитал представляет собой капитал, вложенный в уставный 

капитал другого предприятия в целях извлечения прибыли или участия в управлении 

предприятием. 

Ссудный капитал передается предприятию во временное пользование на условиях 

платности и возвратности в виде кредитов банков, выданных на разные сроки, средств  

других предприятий в виде векселей, облигационных займов. 

Бюджетные ассигнования могут использоваться как на безвозвратной, так и на 

возвратной основе. Как правило, они выделяются для финансирования государственных 

заказов, отдельных инвестиционных программ или в качестве краткосрочной 

государственной поддержки предприятий, производство продукции которых имеет 

общегосударственное значение. 
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Қазақстан Республикасында ендi ғана жанданып келе жатқан шағын бизнеске несие 

беретiн субъект – екiншi деңгейдегi коммерциялық банктер болып табылады. 

Коммерциялық банктер кӛбінесе заңды тұлғаларды және қысқа мерзімді несиелеуді 

жақтайтыны – тарихи қалыптасқан жағдай. Қазақстандық шағын және орта бизнес 

субъектілерінің екiншi деңгейдегi банктерден коммерциялық несиелер алуы 
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кәсіпорындарды дамыту үшін қаражаттарды толықтырудың іс жүзіндегі негізгі кӛздерінің 

бірі болып табылады. Алғашқы құрылу кезінде шағын бизнес несиесіз ӛз жұмысын атқара 

алмайды. 

Қазіргі кездегі республикадағы шағын және орта бизнесті несиелеуді дамытуға  

кедергі болып отырған негізгі факторлар мыналар: 

– несие алу барысындағы шарттардың қатал болуы; 

– несиенің мерзімі мен  пайыздық ставкаларының бизнеске қолайсыздығы;  

– несиені рәсімдеу процедурасының ұзақтылығы және оны сақтандыру қажеттігі; 

– коммерциялық банктердің кепілге қоятын талаптарының жоғарылығы; 

– әлемдік несие нарықтарындағы дағдарыстар әсерінен несиелік ресурстарға қол 

жеткізу қиындықтары және коммерциялық банктердің жеке ресурстарының аз болуы;  

– мемлекеттік инвестициялық-несиелік институттардың ресурстарының тиімсіздігі;  

– мемлекеттің казына қоры арқылы шағын және орта бизнесті несиелеуге бӛліп 

отырған қаражатының аз болуы және оның шарттарының қолайсыздығы. 

Банктер  кез келген уақытта,  қарыз алуға ниет бiлдiрген субъектiлердi несиелеген 

кезде пайда болатын несиелiк тәуекелге ұшырайды.  Жалпы отандық несиелеу тәжірибесі 

кӛрсеткендей банктердің кәсіпорындарды қаржыландыру кезінде келесідей факторлар ӛз 

әсерін тигізеді (1-кесте). 

Банк несиелерді қайтарымдылық, жеделдік, тиімділік принциптерін қатаң сақтау, 

несиелерді мақсатты пайдалану мен заңда қарастырылған және екі жақпен келісілген 

жағдайда коммерциялық негізде береді.  

Шағын және орта бизнестің күрделі мәселелерінің бірі – несиелік ресурстарды 

алудың қиындығы. Ӛйткені, несие алу үшін кепілге қоятын мүлік, бизнес-жоспар 

дайындауда қиыншылықтар жеткілікті.  

 

Кесте 1 – Банктердің  кәсіпорындарды  несиелеуге  әсер ететін факторлардың 

топтамасы 

Банк тұрғысынан Кәсіпорын тұрғысынан 

1. Кепілзатпен қамтамасыз етудің 

болмауы 

1. Несиеге деген жоғары пайыздық 

мӛлшерлеме 

2. Несиені қамтамасыз етудің 

ӛтімсіздігі 

2. Несиелердің қысқа мерзімділігі 

3. Қарыз алушы-кәсіпорынның 

қанағаттанғысыз қаржылық жағдайы 

3. Несиені ӛтеу кезінде жеңілдік 

кезеңінің жоқтығы  

4. Қарыз алушы-кәсіпорынның ақпарат 

тық жабықтығы 

4. Құжаттарды дайындау 

процедурасының ұзақтығы 

5. Қарыз алушы-кәсіпорынның нақты 

несие тарихы туралы ақпараттарға қол 

жетпеушілік 

5. Кепілдің бағалау құнын оның 

нарықтық құнынан кемітіп кӛрсетуі 

6. Банк менеджерлерінің ұзақ мерзімді 

несиелермен жұмыс істеу тәжірибесінің 

жоқ болуы 

6. Кәсіпорын менеджерлерінің ұзақ 

мерзімді несиелерді рәсімдеу бойынша  

жұмыс істеу тәжірибесінің жоқ болуы 

Ескерту – автормен құрастырылған  

 

ҚР Ұлттық банкінің мәліметтері бойынша, қарастырылған алты жыл аралығында, 

ШКС берілген несиелердің ағымдағы портфелі 145,4 млрд теңге құрады. Қысқа мерзімді 

несиелер үлесі 55,9%, орта және ұсақ мерзімді несиелер – 44,1%-ға тең. Қысқа мерзімді 

несиелер үлес салмағының жоғарылығы екінші деңгейдегі банктердің тез айналатын 

сауда-делдалдық операцияларды несиелеудегі қызығушылығын кӛрсетеді[1.116б]. 

Орта және ұзақ мерзімді несиелердің тӛменгі үлесі ӛндіріс және ауыл шаруашылық 

секторын қаржыландыру қызығушылығының жоқтығын кӛрсетеді, ол кепілдікке 

қойылатын мүліктің жоқтығына, несиелерді алудағы құжаттарды реттеу 
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қиыншылықтарына және банктердің басқада талаптарына байланысты. Жалпы алғанда 

2008-2013жж. аралығында ШКС несиелеу ӛсу үрдісіне ие болып келді. 

 

   Кесте 2– ШКС несиелеудің негізгі кӛрсеткіштерінің ӛсу деңгейі 

Кӛрсеткіштердіңаталуы                             Жылдар 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Экономика салалары бойынша барлық 

несиелер, млрд теңге 

с.і. – ШКС 

71,6 
 
22,9 

93,4 
 
24,3 

148,8 
 
39,9 

276,2 
 
74,2 

489,8 
 
122,0 

672,4 
 
145,4 

Несиелеу мерзімдері бойынша ШКС 

несиелері, млрд теңге 

-қысқа мерзімді 

-ұзақ мерзімді 

 

 
20,1 
2,8 

 

 
17,7 
6,7 

 

 
20,4 
19,5 

 

 
40,1 
34,1 

 

 
60,2 
61,8 

 

 
67,6 
77,8 

ШКС барлық несиелері,млрд теңге 

-ұлттық валютада 

-шетелдік валютада 

 
13,0 
9,9 

 
17,1 
7,2 

 
2,3 
17,6 

 
40,7 
33,5 

 
75,4 
46,6 

 
53,2 
92,2 

Ескерту – Қазақстанның ұлттық банкінің 2002-2007 жылдардағы жылдық есептері 

мәліметтері негізінде автормен құрастырылған 

 

Қарастырылған аралықта елдің экономикасына бағытталатын несиелердің жалпы 

сомасының базалық кезеңмен салыстырғанда 2013 жылы 71,6 млрд теңге-ден 672,4 млрд 

теңгеге дейін немесе 9,4 есеге, соның ішінде шағын кәсіпкерлік субъектілерінің несиелері 

22,9 млрд теңгеге немесе 6,3 есе ӛскенін кӛреміз.  

Сонымен қоса, ұлттық валютада несиелеу кӛлемдері 13,0-ден 53,2 млрд теңге дейін 

немесе 309,2%, ал шет елдік валютада несиелеу кӛлемдері 9,9-дан 92,2 млрд теңге дейін 

немесе 9,3 есе ӛседі. ШКС белгілі бӛлігі несиелерді шетелдік валютада алуды ұнатады. 

Сӛйтіп, 2010 жылы ұлттық валютадағы несиелердің үлесі 36,6% тең болды, ал шетелдік 

валютада 63,4%. Осыған қарамастан, ШКС бӛлінетін несиелердің үлес салмағы 31,9-тен 

21,6% дейін тӛмендеді[2.76б]. 

Соңғы екі жылда Республиканың бюджеттік қаржыларынан шағын кәсіпкерлік 

мұқтаждарына 50 млн теңге бӛлінді. Сонымен қатар, әрбір облыс пен аудандар 

экономиканың осы секторын жергілікті бюджеттерден қаржыландыруды жүзеге асыруда. 

Азия даму банкінің (АДБ) қаржылық бағыты аймағында 67 жоба 37,7 млн АҚШ 

долларына қаржыландырылады. ЕБРР займын игеру басында 20285 жоба 139,98 млн 

АҚШ долларына қаржыландырылды, оның 58,3%– микро несиелер (1915 жоба 81,57 млн 

АҚШ долларына) және 41,7% шағын несиелер (1134 жоба 58,41 млн АҚШ долларына). 

АДБ несиелік қаржыларына ауыл шаруашылық кісіпкерлерінің кең қол  жетімділігін 

қамтамасыз ету мақсатында несиелерді беру құрылымы ӛзгертілді, яғни нақты 

несиелердің сомасынан айналым қаржыларын толықтыруға бағытталатын, несиелер үлесі 

20-дан 60%-ға дейін ұлғайтылды. 

Сондықтан, екінші деңгейдегі банктердің жүргізіп жатқан несие саясатының 

арқасында да соңғы жылдары шағын және орта бизнес субъектілеріне берілген несиелер 

кӛлемінің қарқынды ӛсіміне қол жеткізуге мүмкіндік туды: республикада ЕДБ-нің шағын 

кәсіпкерлік субъектілеріне берілген несиелердің жиынттық мӛлшері 2010 жылдың ақпан 

айында 205 322млн теңгені құрады.  

Екінші деңгейдегі банктердің аймақтары бойынша шағын және орта бизнес 

субъектілеріне берген несиелерінің құрлымында дербес кәсіпкерлік қаласы – Алматы ең 

үлкен орынды алады. Ресми статистика мәліметтері бойынша (2010ж.) Алматы қаласында 

27677 кәсіпорын жұмыс істейді. Олардың ішінде сауда саласында – 13764 (50,3%), 

ӛнеркәсіпте – 2742 (9,8%), құрылыста – 2661 (9,5%), кӛлік пен байланыста – 1820 (6,5%), 

қонақ үйлер, мейрамханалар және басқа да қызмет түрлері – 6690 (23,8%). 
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 Жеке кәсіпкерлер ретінде тіркелгендер – 2060 адам, 2008 жылдың сәйкес 

кезеңімен салыстырғанда 48%-ға кӛп. Бұл аталған сандар Алматы қаласында шағын және 

орта бизнестің қарқынды дамуын қӛрсетіп отыр. Алайда республиканың басқа да 

аймақтарында даму жағдайлары байқалуда.  

Қарастырып отырған мерзім аралығында екінші деңгейдегі банктердің шағын 

кәсіпкерлікке экономика салалары бойынша несиелер құрылымы айтарлықтай ӛзгерген 

жоқ. Мәліметтерден кӛріп отырғанымыздай, екінші деңгейдегі банктердің шағын 

кәсіпкерлікке экономика салалары бойынша несиелерінің жартысынанастамы сауда 

саласындағы кәсіпорындарға жұмсалды. 

Сауда қызметі шағын кәсіпорындарға неғұрлым қол жетерлік, себебі үлкен капитал 

жұмсалымын, тауарлы-материалды запастарды қажет етпейді, сондай-ақ ақша 

қаражаттарының тез шалымдылығын қамтамасыз етеді. 

Қазақстандық коммерциялық банктер жалпы 2013 жылы 57 млрд теңге кӛлемінде 

несие берді. Шағын және орта бизнес субъектілеріне тиетін үлес 20-30%-дан аспайды. 

Мысалы: 2010 жылғы есептегенде барлық деңгейдегі борыштар сомасы 1,5 трлн теңгеге 

жеткен. Сондықтан банкер нақты секторды несиелеудің орнына  құнды қағаздар 

нарығында қызмет еткенді дұрыс кӛреді.Шағын және орта кәсіпкерлікті жетілдіру және 

оның рӛлін кӛтеру дамыған елдерге ғана емес, сонымен бірге Азия, Африка және Латын 

Америкасына кӛптеген дамушы мемлекеттеріне тән екендігін атап ӛту қажет. Қазіргі кезде 

дамушы мемлекеттердің едәуір бӛлігінің экономикалық саясатының негізгі бағыты 

экономикасы дамыған елдер тәжірибесі мысалында ұсақ ӛндірісті дамыту және оның орта 

және ірі кәсіпкерлікпен байланысын нығайту болып табылады. 

3-кесте мәліметтері бойынша, экономикасы дамыған елдерге қарағанда негізгі 

капиталдың мӛлшері 30-40 есе тӛмен, дамушы елдерде ұсақ бизнес 2-5 есе жоғары. 

Ұлттық ӛндірушілердің жалпы санындағы ұсақ кәсіпкерлердің үлесі ӛнеркәсібі дамыған 

елдердің сәйкес кӛрсеткішінен 1,5 есе жоғары. Сондай-ақ, ЖІӚ, халықты жұмыспен 

қамтудағы шағын кәсіпорындардың үлесі дамыған елдердегі нәтижеге жақындауда. ҚР 

шағын және орта кәсіпорындар қызметінің барлық кӛрсеткіштерінің арасында тек ұлттық 

ӛндірушілердің 92,7% үлесі дамыған елдер шамасына сәйкес келеді. ҚР шағын және орта 

кәсіпкерлігінің қалған кӛрсеткіштері дамыған елдермен қоса, дамушы елдермен қол 

жеткен кӛрсеткіштер деңгейінен тӛмен.  

 

Кесте 3–Даму деңгейі әртүрлі елдердегі шағын және орта кәсіпорындар шектерінің 

орташа есептелген критерийлері және олардың экономикадағы алатын орны 

Кӛрсеткіштердің аталуы Дамыған 

елдер 

Дамушы 

елдер 

Қазақстан 

Республикасы 

1.Жұмыскерлердің саны 

( адамға дейін) 

500 50 50 

2.Негізгі капитал (мың АҚШ 

доллары) 

170-190 5,0 - 

3.Максималды жылдық 

айналым (мың АҚШ доллары) 

150-200 300-1000 - 

4.Ұлттық ӛндірушілердің 

жалпы санындағы үлесі (%) 

60-80 90-98 92,7 

5.ЖІӚ құрудағы үлесі (%) 50-60 20-40 16,3 

6.Ұлттық жұмыс бастылықты  

қамтамасыз етудегі үлесі (%) 

60-70 40-50 10,3 

Ескерту– автормен құрастырылған 

 

Шағын және орта бизнес субъектілерін қаржыландыруды жандандыру отандық 

экономиканы дамытудың ең ӛзекті мәселелерінің бірі. Себебі, олар арқылы әлеуметтік-

экономикалық дамудың кӛптеген мәселелерін шешеді: ӛндіріс ӛнеркәсібін 
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модернизациялауды және кеңейтеді, бәсекеге қабілетті ӛнімдерді шығарады, жұмыс орны 

санын ӛсіреді, халықтың әл-ауқатының жалпы деңгейін кӛтереді. 

Барлығына мәлім, шет мемлекеттердің тәжірибелері кӛрсеткендей, кәсіпорынды 

қаржыландырудың кең таралған кӛздерінің бірі – коммерциялық банктердің жеке 

инвестициялары болып табылады. Банктiк несиеге деген сұраныс күннен-күнге ӛсуде, ал 

оған шағын бизнес субъектiлерiнiң қол жеткiзе алмауы кӛкейтестi мәселелердiң бiрi 

болып отыр. Әлеуметтiк-экономикалық ақпарат және жобалау институты жүргiзген 

сауалнама бойынша Қазақстанның шағын бизнес субъектiлерiнiң 84% несиеге тәуелдi 

екендiгiн кӛрсеткен. Сондай-ақ осы институттың мәлiмдеуi бойынша банктен алынатын 

несиелер мына мақсаттар үшiн жедел қажет: 

– айналым қаражаттарын толықтыру – 63,5 %; 

– құрал-жабдықтарды ауыстыру және жӛндеу – 42,9 %; 

– ғимараттарды салу және жӛндеу – 25,4 %; 

– жалақыны ӛтеу – 3,2 %; 

– жал және коммуналдық қызметтердi ӛтеу – 2,1 %.(56бет) 

Банктер алдында тұрған бiрден-бiр мәселе несиелiк саясатын түзету ғана емес, 

сонымен қатар несиелеу процесiн ұйымдастыру мәселесiн де шешуi керек сияқты. 

Кӛбiнесе отандық коммерциялық банктердiң шағын бизнестi несиелеуде – мынадай 

тәжiрибесiн, яғни жобалық қаржыландыру мен активтермен несиелеуiн айта кеткен жӛн. 

Нәтижесiнде қамтамасыз етiлген несие-табысты бизнеске, жақсы қаржылық кӛрсеткiштерi 

бар белгiлi бiр қарыз алушы типiне несие берiледi. Бұл шын мәнiнде ӛте қатаң талап, 

кӛптеген қарыз алушылардың мұндай талапты несие түрiне қол жеткiзуi мүмкiн емес. 

Осыған қарамастан банк несиелерiнiң 70% стандартты деп алынса, ал қалған 30% күмәндi 

және үмiтсiз несиелер қатарына жатқызылады. 

Осы ретте  шағын және орта  бизнес үшiн қаржы кӛзi болып екінші деңгейдегi 

коммерциялық банктер мен қорлар табылса, шағын және орта  бизнестi жандандыру үшiн 

берiлетiн несие әдiстерiн жетiлдiрiп қана қоймай, сол шағын бизнес субъектiлерiне қарыз 

қаражаттарды алу мен табу кӛздерiн iздестiрудi де ойлау қажет. Бүгiнгi күнi Қазақстан 

шағын және орта  бизнестi несиелеу бағытындағы ӛзiнiң азғана жиған тәжiрибесi 

бойынша шағын бизнес субъектiлерiмен банктерден алынған қаржы-қаражаттарын тиiмдi 

пайдалана алмай отырғаны белгiлi. Ал, халықтан әр түрлi қаражат тарту (жергiлiктi 

деңгейде) ӛзiнiң корпоративтi бағалы қағаздарын шығару, басқа да iрi компаниялар 

субъектiлерiмен бiрiккен консорциумдар құру, мүмкiн шағын бизнестi басқарудың 

жетiлуiне, акционерлiк ұжымдық шешiм түрiнде орта бизнес кәсiпорындарына айналуына 

жол ашылатын едi. Бiрақ, бұл жағдайда кәсiпорынның ӛзіндік  тәжiрибесi мен меншiктi 

бағалы қағаздары жоқ болғандықтан тағы да қиындыққа кездеседі.  

Республикамыздағы тағы бір мәселе шағын кәсіпкерлікке қаржылық кӛмек 

кӛрсетуде географиялық дисбаланс байқалады. Ӛйткені қаржының басым бӛлігі Алматы 

(62%), Атырау, Маңғыстау, Ақтӛбе областарында жергілікті органдардың шағын бизнеске 

кӛңіл аудармауы мен тӛмен қолдауына байланысты жалпы берілген несиелердің (1,5%).  

Ал, Алматы облысының үлесіне барлық банктік несиелердің 13%, Шығыс-Қазақстан – 

6%, Жамбыл облысының үлесіне небәрі 1%. Ал, екінші қалалар мен ауылдың шағын және 

орта кәсіпорындары несиелік ресурстарға ӛте зәру болып отыр, яғни несие ресурстары 

аймақтық жобалардан тыс қалып отыр. Ӛйткені коммерциялық банктердің аймақтармен 

байланысы және аймақтық кіші және орта жобаларды қаржыландыруға олардың ынтасы 

жоқ[3.4б]. 

Сонымен қатар, банктік нормативтер де шағын бизнесті қаржыландыруға олардың 

ынтасы тӛмен. Қазіргі кезде аймақтарда: ұсақ сауда орнын, тамақтандыру саласы сияқты 

ӛте қарапайым жобалар ғана ұсынылады. 

Елде отандық шағын және орта кәсіпкерліктің тиімді дамуы үшін қызметі 

инновацияны енгізумен, ӛнім экспортымен байланысты, ШОБ субъектілері жеңілдетілген 

несиелеу сияқты қолдау түрін әрі қарай тарату және кейбір жағдайларды іске асыру 
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механизмін құру қажет, франчайзинг, венчурлік бизнесті субмердігерлік және лизингті 

белсенді қолдану үшін жағдайлар жасау керек. Осындай қолдаудың нәтижесінде шағын 

және орта кәсіпкерлік ұлттық экономикада елеулі рӛл атқара бастайды. 

Сонымен қатар, шағын және орта бизнесті несиелеудің және қаржыландырудың 

мынадай жүйесін құруды ұсынуға болады: 

1. Ең басты міндет – ол шағын және орта кәсіпорындарын несиелеу мен 

қаржыландыру кӛлемін ұлғайту; 

2. Елдің барлық аймақтарында несиелік мекемелердің желісін кеңейту бойынша 

нақты шараларды қолға алу; 

3. Шағын  бизнес субьектілерінің қарыз қаражаттарға қол жеткізу мүмкіндіктерін 

құру үшін Үкімет, ӛкіметтің аймақтық органдары шағын және орта бизнес кәсіпорындары 

алатын несиелердің кепілдендірілген жүйесін құру; 

4. Банк қызметін қайта құру керек. Мемлекеттің шағын және орта бизнесті несиелеу 

мен қаржыландыру бойынша саясатын жүргізуге маманданған банктер мен қаржы 

ұйымдарының жүйесін қалыптастыру; 

5. Қарыз алушының несиелік тарихын жинақтайтын несие бюросын құру қажет.  

Аталған мақсаттарды орындау үшін шағын кәсіпорындарға берілетін несиелер 

бойынша пайыздық мӛлшерлемені қаражаттандыру бағдарламасын жүзеге асыру кезінде   

бюджеттің барлық деңгейдегі қаражаттарын бӛлу керек. Сонымен қатар, соманың 

қайтарымдылығына кепіл беретін сақтандыру қорының жүйесі болуы шарт. 

Шағын және орта бизнесті несиелеуді қолдауда кешендік кӛзқарастың қажеттілігі 

ұзақ мерзімдік тұрақтылықтың кепілі бола алады.  

Мемлекеттік қолдау мен реттеуді бір ізді әлеуметтік әділеттік принципі орнығуы 

тиіс. Шағын және орта бизнесті несиелеуді ӛзінің дамуына байланысты  алғышарттар мен 

мүмкіндіктерге қарай ырғақты дами отырып, әрдайым мемлекет тарапынан қолдауға 

мұқтаж. 

Олар:  

- тұтынушылық тауарлар мен қызметтер ассортиментін кӛбейту және ӛндіріс 

кӛлемін ұлғайту; 

- халыққа қажет тауарлар мен қызметтердің ӛндірісін шұғыл ұйымдастыру; 

- экономиканың мемлекеттік секторының тиімсіз ӛндірісін (аз сериялы, бӛлшек) 

қолға алып, ӛнім шығару және осының есебінен ірі кәсіпорындар қызметінің тиімділігін 

арттыру; 

- қосымша әрі кӛмекші ӛндірісті жандандыру; 

- нарық сұранысына ыңғайлы және шұғыл жұмыс істейтін ӛнім түрлерін шығару 

арқылы қоғамдық ӛндірістің кӛлемін ұлғайтып, халықтың әл-ауқатының артуына ықпал 

ету; 

- жаппай жұмыссыздықты ауыздықтауға кӛмектесу; 

- экономикадағы бәсекелестікті дамыту тағы басқалар жатады.  

Қазақстанның танымал экономист-ғалымдары шағын кәсіпкерліктің мәселелерін 

терең қарастырғанда, оның ӛтпелі экономикадағы маңызын белгілеп берді. 

Шетелдік нарықтық экономиканың тәжірибелері шағын кәсіпкерлікті дамытуды 

қолдауда лизингтік және франчейзингтік қарым-қатынастардың қолайлылығын да 

дәлелдеді. Біздіңше, шағын кәсіпорынның ірі орталық және шетелдік компаниялардың 

құрал-жабдықтарын, қаржы-қаражаттарын, технологияларын пайдалану арқылы дамуы да 

тығырықтан шығудың бір жолы іспетті.  

Шағын кәсіпкерлікті дамытуда лизингтік несиелендіру кӛмегімен ӛндірісті 

қалыпқа келтіруге болатыны шетел тәжірибелерінен белгілі. Лизинг кӛмегімен кепілге 

беретін мүлкі жоқ ұсақ кәсіпорындарды несиелеуге болады. Лизингтік мәміле жасалған 

мерзім бойынша лизинг объектісі лизингке берушінің меншігінде қалады да, лизинг 

алушы банкротқа ұшыраған жағдайда несиелік тәуекел деген болмайды. Лизинг 100% 

несиелеуді ұсынады, кәсіпорынға қысқа мерзім ішінде ӛзінің меншікті капиталын 
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жұмсамай-ақ, жаңа құрал-жабдықты пайдалана отырып, ӛнеркәсіптік ӛнім шығаруға және 

пайда табуға мүмкіндік береді. Құрал-жабдықтың лизинг берушінің меншігінде 

болатындығына байланысты ӛнімнің құнына лизингтік тӛлемдер ғана қосылып, мүлікке 

салынатын салықты жалға берушінің ӛзі тӛлейді. Сӛйтіп, лизинг алушы салықтық 

жеңілдіктер алады. Мұның барлығы шағын кәсіпкерлікті дамытуға ӛз үлесін қосады. 

Шағын кәсіпкерліктің табысты дамуы елдегі қолайлы әлеуметтік, экономикалық, 

құқықтық және саяси еркі қалыптасқанда ғана мүмкін болады. Ӛз кезегінде ерікті қолдау 

мен нығайту шағын кәсіпкерліктің кең ауқымды дамуына жол ашады.[4.65б] 
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Қазіргі кезде  ғылыми зерттеу жұмыстарының басты бағыты ретінде институт және 

ондағы болып жатқан барлық құбылыстарды  зерттеуді дамыту актуалды болып 

табылады. Осы бағытты таңдаудың және оның дамуының негізгі  себептерінің бірі жоғары 

экономикалық ӛсу темпі бар мемлекеттердің тәжірибесі, кӛбінесе дамыған 

институционалдық құрылымдарының болуына байланысты, яғни: кәсіпкерліктің ашық 

режимі, ӛндіріс факторларын интенсивті пайдалану, макроэкономикалық тұрақтылық 

және  тұрақты саяси жүйе болып табылады. 

Инновациялық ӛндірістің әр түрлі  басқару деңгейлерінде интенсификациялық 

процесстерінің арасындабайланыс орнайды. Сондықтан  инновациялық ӛндіріс 

интенсификацияларының бірқатар жалпыэкономикалық мәселелерінің шешімін табу 

қажет. 

 Бұның барлығы берілген зерттеудің объектісі мен пәнін, оның мақсатын анықтады. 

Инновациялық ӛндірістің интенсификациясын қарастырған кезде,біз экономияның 

үш түрін қарастырамыз - уақыт, қаржы және ӛндірістік ресурстар. Қандай ресурсты 

интенсификация объектісі ретінде қарастырылуына байланысты (адам, ақпараттық, 

техникалық, коммуникациялық және қаржылық), инновациялық ӛндірістің 

интенсификациясының  формасы мен бағыттары анықталынады[1, 85 бет]. 

Егер аймақтық кәсіпорындарда инновацияларды қаржыландыру үшін ӛзіндік 

қаржылары болмаған жағдайда, инновациялық ӛндірісті қаржыландыру механизмін құру 

жайлы сұрақ туындайды. 

Тұрақтыэкономикалық жағдай кезінде қажетті инновациялық ӛндірісті 

қаржыландыру механизмдері автоматты түрде қамтамасыз етіледі. Бірақ қаржылық 

дағдарыс кезінде  мұндай шарттар мемлекет тарапынан орындалуы тиіс. 

Шешуші роль бұл жерде жанама ынталандырушы рычагтарға тиесілі: салықтық 

жеңілдіктер, несие, несие бойынша пайыздық тӛлемдер, сақтандыру, амортизациялық 
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аударымдар және т.б. [2,165 бет]. Сонымен қатар, келтірілген әрбір қаржылық 

рычагтардың ынталандыру әсерінің деңгейі әр түрлі болып келеді,  кӛбінесе 

инновациялық дамудың мақсаттары мен міндеттеріне байланысты болып келеді. 

Инновациялық процесстің әрбір кезеңіне  инновациялық ӛндіріс интенсификацияларын 

қаматамасыз ету шараларының құрамы 1 кестеде келтірілген. 

Келтірілген шаралардан басқа, инновациялық ӛндіріс интенсификациясын 

қамтамасыз етудің қаржылық механизміне жобаны қабылдау және оны қаржыландыру 

туралы шешімдер кіреді. 

Инновациялық жобалар мен бағдарламаларды таңдау және жүзеге асыру кезінде  

шешім қабылдау үшін, дәстүрлі тәсілдер пайдаланылады: 

- сыртқы және ішкі ортаны талдау; 

- инновациялық жобаның мақсаттарын, критерилерін анықтау; 

- инновациялық жобаның альтернативті нұсқаларын жасау; 

- олардың әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалау; 

- нұсқалар арасындағы ең тиімдісін таңдау. 

 

1-кесте.  

Инновациялық процесстің әрбір кезеңіне инновациялық ӛндіріс интенсификацияларын 

қамтамасыз ету шараларының құрамы. 

Қызмет түрлері 

 

Қызмет 

нәтижелері 

Инновациялық 

процесс кезеңдері 

Инновациялық өндіріс 

интенсификацияла-

рын қамтамасыз ету 

шаралары 

 

Фундаментальді Жаңа ғылыми 

білімдер 

 

 

 

 

 

 

Ғылыми-зерттеу 

жұмыстары 

- Қаржыландыру 

туралы ӛтініштер мен 

ұсыныс хаттарды жолдау 

- Ғылыми ұйымдарды 

құрып, облыс меншігіне 

беру 

Қолданбалы Нақты 

тәжірибелік-

конструктор-лық 

жұмыстарды 

жүргізугеқажетті 

жаңа білімдер 

- Қаржы бӛлу 

- Гранттар ұсыну 

- Ғылыми ұйымдар 

құру 

- Жеңілдіктер ұсыну 

- Ғылыми-техникалық 

ӛнімдерді сатып алу 

- Ӛтініштер жіберу 

- Конкурстарға 

қатысуды ұйымдастыру 

- Ұсыныс хаттар беру 

- Жарнаманы 

ұйымдастыру 

Технологиялық Тәжірибелік 

үлгі. 

Коммерциялық 

мақсатта 

пайдалануға 

ыңғайлы үлгі 

Тәжірибелік-

конструкторлық 

жұмыстар 

Ӛндіріс  

(қызмет түрі) 

Нақты ӛндірісті 

техникалық 

ӛлшеу  

Инновациялық 

ӛнімді жаппай 

шығару 

- Ішінара 

қаржыландыру 

- Бюджеттік 

ссудаларды  беру 

 

Аймақтық инновациялық жобалар мен бағдарламалар интенсификациясын 

қамтамасыз етудің жетілдірілген қаржылық механизмі оның барлық элементтері 
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арасындағы рационалды байланыстың жаңа түрлерін орнатады. Сонымен қатар жобалар 

мен бағдарламалардың мәліметтерін құрастыру мен қабылдау прцесстерінің барлығы 

соған кіреді: 

- инновацияға тапсырыс берушіжәне потенциалды тұтынушылардың 

инновациялық сұранысын және инновациялық ұсынысын құрастыру; 

- инновацияның инициациясы; 

- аймақтық экономикалық даму департаментінің салалық жұмыс тобында 

инновациялық ұсыныстарды қарастыру; 

- инновациялықжоба немесе бағдарламаны құру және  оның әлеуметтік-

экономикалық тиімділігін бағалау; 

- қаржыландыру туралы шешім қабылдау үшін аймақтық басқарманың 

жобаны қарастыруы; 

- құқықтық басқару органына расталған жобаны ұсыну және 

консолидалынған бюджетке жоба құнын тӛлеу. 

Инновациялық ӛндіріс интенсификацияларын қамтамасыз етудің қаржылық 

механизмі келесідейқызметтер ретінен тұрады:  

1. Инновациялық сұраныс және инновациялық ұсыныс негізінде 

кәсіпорындарда, ұйымдарда, инновациялық топтар мен компанияларда инновациялық 

жоба  құрастырылады. 

2. Құрастырылған инновациялық жоба әрі қарай қаржылық қолдауға ие болу 

мақсатында  сауда-ӛндіріс палатасына, кәсіпкерлер ассоциациясына, несиелік 

мекемелерге (венчурлық және инвестициондық қорларға) жіберіледі. Егер несиелік 

мекемелер инвестициялық жобаны қаржыландыру үшін қаражат бӛлсе, цикл осымен 

аяқталады. Қаражат бӛленбеген жағдайда  жоғарыда келтірілген ұйымдар мен 

ведомствалар инновациялық жобаларға ӛздерінің ескертпелерін жазып, аймақтың 

экономикалық даму департаментінің салалық жұмыс тобына ӛткізеді. 

3. Берілген жұмыс тобы барлық ұсыныстарды қарастырып жоба туралы шешім 

қабылдайды, ол үшін патенттік ақпаратты пайдаланады, яғни ӛндірістік күштері және 

маркетингтік зерттеулері жайлы мәліметтер. Егер қарастырылып отырған жоба 

актуалдыболмаса,жұмыс тобы қабылданбауы туралы құжат дайындайды. Егер жобаның 

жүзеге асырудан табыс түссе,ол аймақтықэкономикалық кеңеске жолданады.  

4. Аймақтық экономикалық кеңес кемшіліктер немесе қателіктер анықталған 

жағдайда барлық құжаттаманы кері, экономика мен даму комитетіне аяқтау үшін 

қайтарады, егер құжаттардың барлығы дұрыс болған жағдайда «Инновациялық жобаны 

қаржыландыру» жайлы құжаттар дайындап оны әкімшілікке жібереді. 

5. Егер әкім жобамен келіспеген жағдайда,жоба  кері аймақтық экономикалық 

кеңеске жіберіледі. Егер әкім  аймақтық бюджет бағдарламаны қаржыландыруға жетпейді 

деп шешсе, мемлекеттік қолдау туралы ӛтініш ҚР ӛкіметіне жіберіледі. Егер 

қаржыландыру толығымен аймақ бюджетінен жүргізілетін болса, онда «Инновациялық 

жобаны қаржыландыру туралы» расталған құжаттар аймақтық жиналысқа жіберіледі. 

6. Егер жоба қабылданбаса, қайтадан кері әкімшілікке жіберіледі. Жоба 

қабылданған жағдайда «Инновациялық жобаны қаржыландыру туралы» құжаттарға 

қолқойылып, оныңкүшіне енуіне байланысты жергілікті БАҚ жариялайды. Инновациялық 

ӛндірісті игеру интенсификациясының жетістігі кӛбінесе процесстерді қаржыландыру 

тиімділігінің негізгі факторларының ӛзара қарым-қатынасының икемділігіне тәуелді 

болып келеді [3, 34 бет]. 

Қорыта келе келесідей тұжырымдар жасауға болады: 

1. Инновациялық  ӛндірісті дамытуды қаржыландыру кӛбінесе 

кәсіпорындардың ӛздігімен  жүзеге асырылады. Олардың қаржылық құралдарының 

шектеулілігі экономиканың инновациялық дамуын тежейді. Мемлекеттік бюджет 

ресурстары кӛбінесе  ірі кәсіпорындарға қолжетімді болып келеді. Бірақолар үшінде 
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бюджеттік қаржылық құралдармен қамтамасыз ету масштабы қажетті кӛлемнің  3-4 

пайызынан кӛп емес. 

2. Ірі кәсіпорындардың қаржыларын жұмылдыру инновациялық ӛндіріс 

интенсификациясы мәселелерінің шешімін табуға үлкен үлес қосатын еді. Кӛптеген 

ӛндірістік кәсіпорындар қазіргі уақытта ғылыми зерттеулерді қаржыландыруға 

қызығушылық танытпауда. Мұндай жағдайды ӛзгертуге тек қана экономиканың шикізат 

секторындағы ӛте ірі инновация сатып алушылардың күші жетеді. 

3. Инновациялық ӛндіріс интенсификациясын қамтамасыз ету механизмінің 

тағы бір элементі  кәсіпорындардың халықаралық жобаларға қатысуы болып табылады.  

Бұл  жақтан түсетін қаржылық аударымдарды кӛбейту үшін  шетелдік серіктестер  

қатысуымен технологиялық трансферт орталықтарының жүйесін дамыту  қажет. 

4. Инновациялық ӛндіріске қаржыны жұмылдырудың тағы бір жолы – бұл  

кәсіпорындардың нарыққа дайын ӛніммен кіру масштабтарын кеңейту  арқылы, жобаны 

инновациялық коммерцализациялау. Бұл жол  қызмет етіп жатқан инновациялық 

кәсіпорындарға ӛздерінің жаңа ұсыныстарын нарыққа шығаруы үшін қосымша қаражат 

алуына мүмкіндік береді. 

5. Әлі күнге дейін венчурлік қаржыландыру деген құбылыс сирек 

кездеседі.Бұның себебі венчурлік тәсілді дамытудағы қажеттіліктің толық 

ұйымдастырылуына  байланысты болуы мүмкін. Аз ғана венчурлік жобалар, құрылған 

кәсіпорындарды сатумен аяқталады, ал сатып алушылар ретінде әдетте  шетелдік 

фирмалар және инвесторлар болады. Яғни, отандық венчурлік кәсіпорындарды құру – 

бұлтікелей шетелдік нарыққа ғанажұмыс істеу дегенді білдіреді. Тағы бір маңызды 

жайттардың бірі –  құрылатын венчурлік компаниядан инвесторлардың шығу кезіндегі  

қиындықтардың болуы, бұлӛзкезегінде  венчурлік бизнестің дамуына кедергі болып 

келеді. 
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бет алғандағы ӛтпелі дәуір кезеңдерінің ӛзгерістері болып табылады. Осыған сай 

Қазақстан бағалы қағаздар нарығының даму болашағы ӛндірістік салалардағы 

инвестициялық жобаларды іске асыру үшін үлесі зор. Қазақстандағы бағалы қағаздар 

нарығы құрылымына тоқтала кетсек олар: мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы, 

депозиттңк сертификаттар нарығы, фьючерстер мен опциондар нарығы, облиғациялар 

нарығы, акциялар нарығы, депозиттік қол хаттар нарығы болып бӛлінеді. Аталған 

нарықтар Қазақстан бағалы қағаздар нарығының негізгі сигменттері болып табылады.   

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздар нарығын құру және оны 

одан әрі дамыту мақсаттары қазіргі заман талабына сай, себебі бағалы қағаздар нарығы 

арқылы жеке, заңды тұлғалар ӛздеріне капитал құра алады және белгілі бір пайда табудың 

жолы ал, мемлекет үшін бюджет қорын толтыру мен ақша айналымын реттеу болып 

табылады. Мемлекеттік кәсіпорындарды акционерлік қоғамдар түрінде қайта құру 

олардың инвестиция тартудың ең бір тиімді механизімдеріднің бірі – акция, облигация 

шығаруды пайдалану тәртібі мен бағалы қағаздар нарығының механизімі экономиканың 

барлық субъектілеріне инвестиция кӛздерін алуға мүмкіндіктері қарастырылды. 

Дегенмен бағалы қағаздар нарығы туралы заңға ӛзгерістер енгізілгенімен білікті 

мамандар даярлау, бағалы қағаздарды шығару және сол қағаздар нарығындағы 

операцияларды меңгеру міндетті пайда болғанын айқындайды. Бұл ӛте терең 

экономикалық және құқықтық білімді, математикалық және бағдарламалық жағынан 

қамтитын және жинақталған дағдыны ұғынуды талап ететін күрделі де қиын кәсіпшілік. 

Сондықтан бағалы қағаздармен қызмет жасайтын жоғары білімді мамандар дайындау – 

уақыт талабы. Әрине бұндай істе нақты кӛмекті қазіргі батыс және отандық авторлардың 

ғылыми еңбектерін оқып, үйренуге болады, сонымен бірге ӛткен тарихқа да оралу, оны 

білу – алға басудың кепілі. Революцияға дейінгі Ресейде бағалы қағаздар, қор биржалары 

және коммерциялық банктер туралы ғылым кең тараған.  

Бағалы қағаздардың тиiмдi тетiгi бiр-бiрiмен ӛзара байланысты заңдар пакетi мен 

бағалы қағаздарды қалыптастырудың қазiргi кезеңiнiң шарттарын және бұрын 

қабылданған заңдарды қолдану практикасын ескеретiн басқа да нормативтiк актiлердiң 

және Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар нарығын реттеушi заңдық актiлердiң 

болуын талап етедi.   

 Осы талапты жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Бағалы 

қағаздар жӛнiндегi ұлттық комиссиясы бағалы қағаздардың эмиссиясын мемлекеттiк 

тiркеу процесiн және бағалы қағаздар нарығындағы кәсiби қызметтi лицензиялауды 

тәртiпке келтiретiн бiрқатар нормативтiк актiлердi әзiрлеп, iске қосты.   

Қазiр бағалы қағаздардың отандық рыногының одан әрi дамуын қиындататын 

бiрқатар бiр-бiрiмен ӛзара байланысты проблемалар бар.   

Бағалы қағаздар нарығының дамуына бiрыңғай депозитарлық-тiркеушiлiк жүйенiң 

болмауы кедергi келтiрiп отыр, ал ол әртүрлi инвесторлардың арасында бағалы 

қағаздардың тиiмдi кӛшуiн және бағалы қағаздарға меншiк құқығын бекiтудi жүзеге 

асыруға мүмкiншiлiк берер едi.   

Бағалы қағаздар нарығының дамуын реттеудiң қолданылып жүрген жүйесiнiң 

жетiлмеуi елеулi проблема болып табылады. Бағалы қағаздар нарығын реттеу жүйесi 

бiрыңғай және онда бағалы қағаздар нарығын мемлекеттiк реттеудiң де, сол секiлдi кәсiби 

қатысушылардың қызметiнiң ӛзiн-ӛзi реттеуiнiң де элементтерi болуы тиiс.   

Дәл қазiргi уақытқа дейiн мемлекеттiк бағалы қағаздар мен атқарушы ӛкiметтiң 

жергiлiктi органдарының шешiмi бойынша эмитирленетiн бағалы қағаздардың эмиссиясы 

мен айналысының мәселелерi заң жүзiнде реттелген жоқ.   

Бағалы қағаздар нарығы инфрақұрылымының дамуының жеткiлiксiз деңгейi 

депозитарлық-тiркеушiлiк қызметтi, бағалы қағаздар нарығының биржадан тыс ӛтемдi 

жүйелерiнiң қызметiн, инвестициялық қорлар мен олардың басқарушыларының қызметiн 

реттейтiн қажеттi нормативтiк-құқықтық актiлерiнiң болмауына байланысты болып отыр.   



50 

 

Тұтастай алғанда бағалы қағаздар нарқының жай-күйi айналыстағы корпоративтiк 

бағалы қағаздардың кӛпшiлiгiнiң ӛтемсiздiгiмен, кӛлемiнiң елеусiздiгiмен, материалдық 

базаның дамымағандығымен, тәуекелдiң жоғары дәрежесiмен, кадрлардың нашар 

даярлығымен сипатталады.  

Бағалы қағаздар нарығы дамыту жолдары  

Экономиканың жаңа құрылымының ажырамас бӛлiгi ретiнде бағалы қағаздар 

нарығын дамытудың негiзгi мақсаты инвестицияларды таратудың тиiмдi тетiгiн құру, 

Қазақстан Республикасында экономиканың салалары мен шаруашылық жүргiзушi 

субъектiлердiң арасында капитал жинау және оны ұтымды қайта бӛлу болып табылады[1]. 

Аталған мақсатқа жету үшiн мынадай мiндеттердi шешу қажет:   

1. Бағалы қағаздар нарығының ұйымдық құрылымын дамыту, оған мыналар кiредi:   

- бағалы қағаздардың эмитенттерi мен инвесторлары;   

- бағалы қағаздар нарығының кәсiби қатысушылары;   

- кәсiби қатысушылардың ӛзiн-ӛзi реттейтiн ұйымдары, оның iшiнде қор 

биржалары, биржадан тыс ӛтемдi жүйелер;   

- тiркеушiлер, депозитарийлер, бағалы қағаздардың сақтаушылары;   

- мемлекеттiк реттеу және қадағалау органдары.  

2. Бағалы қағаздар нарығын ұйымдастыру мен жұмыс iстеу процесiн реттейтiн 

және кәсiби қатысушылардың ӛзiн ұстау қағидаларын белгiлейтiн, сондай-ақ биржалық 

және биржадан тыс рынокта саудаластық технологиясын, бағалы қағаздар нарығында 

мәмiлелердiң түрлерi мен сауда стратегияларын регламенттейтiн нормативтiк актiлермен 

ұсынылған заң базасын қалыптастыру.   

3. Бағалы қағаздар нарығының инфрақұрылымын құру және дамыту, оның негiзгi 

функционалдық мәнi бағалы қағаздарды бастапқы орналастыру процестерiн және олардың 

қайталама рыноктағы айналысын үздiксiз қамтамасыз ету болып табылады.   

4. Бағалы қағаздар нарығын реттеудiң тиiмдi жүйесiн қалыптастыру.   

5. Бағалы қағаздар нарығының бiлiктi мамандарын даярлау жүйесiн құру.   

6. Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын бағалы қағаздардың 

әлемдiк рыногының жүйесiне интеграциялау[2]. 

Аталған мiндеттердi жүзеге асыру Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар 

нарығын дамытудың осы Бағдарламасын қабылдау қажеттiлiгiн тудырады.   

Бағдарлама бағалы қағаздардың отандық рыногын дамытудың мақсатын, негiзгi 

мiндеттерi мен бағыттарын, сондай-ақ оны жүзеге асырудың негiзгi шараларын 

айқындайды. 

Бағдарлама кӛзделген шаралардың кезең-кезеңiмен орындалуын, Қазақстан 

экономикасын реформалаудың негiзгi тетiктерiмен бiрге бағалы қағаздар нарығын 

мемлекеттiк реттеу мен ӛзiн-ӛзi реттеу тетiгiн қоса алғанда бағалы қағаздар нарығын 

реттеу жүйесiн тығыз үйлестiрудi қарастырады.   

Бағдарламаны жүзеге асыру үш кезеңде жүредi.   

Бағалы қағаздар нарығының дамуына байланысты Қазақстан Республикасының 

Бағалы қағаздар жӛнiндегi ұлттық комиссиясы бағалы қағаздар нарығының дамуына және 

оның қатысушыларының бағалы қағаздар нарығын реттейтiн Қазақстан Республикасының 

қолданылып жүрген заңдарын үйлестiру мен бақылау жасауды, мемлекеттiк 

бағдарламалар мен рынокты дамытудың негiзгi бағыттарын әзiрлеудi, сондай-ақ бағалы 

қағаздар нарығының жай-күйi мен даму тенденцияларына талдау жасауды жүзеге 

асыратын болады.   

Бағдарламаны жүзеге асыру жӛнiндегi шараларды нақтылауға жыл сайын 

бекiтiлетiн және жарты жылда бiр рет нақтыланатын жоспарда қол жеткiзiледi.  

Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жӛнiндегi ұлттық комиссиясы 

Бағдарламаның жүзеге асырылу барысы туралы тоқсан сайын есеп беруге мiндеттi.  

Бағалы қағаздармен және басқа қаржы құралдармен сауда-саттықты 

ұйымдастырушылардың қызметін жүзеге асыру ережесінде «Бағалы қағаздар рыногы 
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туралы» Заңында кӛрсетілген негізгі ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар 

пайдаланылады: 

1) бағалы қағаздардың биржадан тыс нарығы баға белгiлеу ұйымының (бұдан әрi – 

баға белгiлеу ұйымы) ақпараттық жүйесi – пайдалану мен қолдау кӛрсетудi баға белгiлеу 

ұйымы жүзеге асыратын бағалы қағаздарға баға белгiлеумен алмасу жүйесi; 

2) екiжақты баға белгiлеу – қаржы құралын сатып алу бағасын, сол сияқты сату 

бағасын да қамтитын баға белгiлеу; 

3) қаржы құралымен мәмiле орындау (мәмiле орындау) – осы мәмiле тараптарының 

одан туындайтын мiндеттемелердi орындауы арқылы қаржы құралымен мәмiле бойынша 

есеп айырысуларды жүзеге асыру; 

4) қор биржасын растау жүйесi (растау жүйесi) – қор биржасына қосылған 

тұлғаларға сауда жүйесiнде осы тұлғалар атынан, осы тұлғалардың тапсырмалары 

бойынша, не осы тұлғалардың немесе олардың клиенттерiнiң мүддесiне қаржы 

құралдарымен жасалған немесе жасалатын мәмiлелер туралы мәлiметтердi алуға 

мүмкiндiк беретiн және алынған мәлiметтердi ӛңдеу негiзiнде қор биржасына осындай 

мәмiлелерге растамалар беруге (жасалған немесе жасалатын мәмiлелер шарттарының олар 

жасалуы тиiс немесе жасалуы мүмкiн шарттарға сәйкестiгi туралы хабарламалар), не 

осындай мәмiлелердi растаудан бас тартуға мүмкiндiк беретiн қор биржасының 

бағдарламалық-техникалық кешенi; 

5) қор биржасының ресми тiзiмi (ресми тiзiм) – қор биржасының тiзiмiне 

енгiзiлетiн және онда болатын қаржы құралдары және осы қаржы құралдарының 

эмитенттерi листинг талаптарына сәйкес келетін қор биржасы тiзiмiнiң бӛлiгi; 

6) қор биржасының сауда жүйесi – қор биржасының материалдық-техникалық 

құралдарының, ішкі құжаттарының және қажетті активтер мен рәсімдердің кешені, 

оларды пайдалана отырып осы қор биржасының мүшелері арасында эмиссиялық бағалы 

қағаздармен және ӛзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасалады; 

7) қор биржасының трейдері – осы қор биржасының сауда жүйесiн пайдалана 

отырып қор биржасының мүшесi атынан мәмiлелер жасауға және ӛзге iс-әрекеттердi 

орындауға уәкiлеттi жеке тұлға; 

8) лот – бұл: 

- қаржы құралымен сауда жасау бiрлiгi; 

- осы қаржы құралы бойынша ӛтiнiм мӛлшерi тең немесе еселi қаржы құралының 

саны; 

9) маркет-мейкер – қор биржасы маркет-мейкер ретiнде таныған және ӛзiне қор 

биржасының iшкi құжаттарына сәйкес қаржы құралы бойынша баға белгiлеудi жариялап 

отыру және ұстап тұру мiндеттемесін қабылдаған қор биржасының мүшесi; 

10) рұқсат ету бастамашысы – бастамасы бойынша қаржы құралдары қор 

биржасының сауда жүйесiнде немесе баға белгiлеу ұйымының ақпараттық жүйесiнде 

айналысқа жіберiлетiн ұйым; 

11) сауда алаңы – қор биржасының сауда жүйесінің басқа бӛлiктерiнен сауда-

саттыққа қатысушыларға және айналыстағы қаржы құралдарына қойылатын ерекше 

талаптарымен, сондай-ақ қаржы құралдарымен мәмiле жасасу мен оларды орындау 

талаптарымен ӛзгешеленетiн бӛлiгi; 

12) сауда жүйесiндегi айналыс – қандай да болмасын қаржы құралының қор 

биржасының сауда жүйесiнде жасалатын мәмiленiң мәнi болу мүмкiндiгi; 

13) сауда күнi – қор биржасы барлық қаржы құралдары үшiн немесе олардың жеке 

топтары үшiн күнтізбелік күн шегінде белгілеген кезең, ол кезең ішінде қаржы 

құралдарымен мәмілелер оның сауда жүйесінде жасалуы мүмкін; 

14) сауда-саттыққа қатысушы – осы қор биржасының сауда жүйесiн пайдалана 

отырып мәмiлелер жасауға жіберiлген және ол ұйымдастырған сауда-саттыққа қатысатын 

қор биржасының мүшесi;  

15) сауда сессиясы – сауда күнiнiң бӛлiгi; 
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16) сауда-саттықты ұйымдастырушы – қор биржасы немесе баға белгiлеу ұйымы; 

17) тӛлемге қарсы жеткiзiлiм – мәмiленiң бiр тарабының қаржы құралын жеткiзу 

мiндеттемелерiн орындауы мәмiленiң екінші тарабының ақшаны және (немесе) ӛзге 

қаржы құралдарын жеткiзу жӛнiндегi қарсы мiндеттемелерiн орындамаусыз мүмкiн 

болмайтын не мәмiле тарабының қаржы құралдарын жеткiзу мiндеттемелерiн орындауы 

оның ақшаны және (немесе) ӛзге қаржы құралдарын алу жӛнiндегi қарсы талаптарын 

орындамаусыз мүмкiн болмайтын қаржы құралдарымен мәмiлелердi орындау әдiсi; 

18) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын 

және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті[3]. 

Бағалы қағаздар рыногының мәні ӛндірістің құлдырауына жол бермеуде және 

қаржы жүйесінің сауықтандырылуында маңызды мағынаға ие. Бұл рыноктың дамыған 

сатысында қоғамдық ӛндірістің тиімді құрылымы пайда болып, тапшылықсыз экономика 

жүзеге асады. Қоғамдық ӛндіріс кӛбіне қоғамдык сұранысқа сәйкес келеді. Бағалы 

қағаздарды щығарушы ӛндірісін кеңейтуге мүмкіндік беретін қосымша ресурстары 

болғанда ғана пайда табады, ӛндірістің эмитентпен кеңейтілуі және кәсіпорын 

табыстылығы дәрежесінің жоғарлауы осы кәсіпорынның, бағасы күнделікті ӛсіп отырған 

акцияларын иеленетін инвестор үшін тиімді болып табылады. 

Сонымен, бағалы қағаздар нарығы ұлттық экономиканы дамытуда қолданылатын 

ӛте қуатты да икемді құрал екені белгілі. Сонымен қатар, бұл ӛте ӛткір құрал, оны дұрыс 

падалана білу қажет. Оңтүстік - Шығыс Азия, Латын Америкасы елдерінде керек десеңіз, 

кӛрші Ресейде қалыптасқан қаржы дағдарыстарының тәжірибесі кӛрсетіп отырғандай, 

құнды қағаздар арқылы капитал қаншама тез және ауқымды кӛлемде шоғырланған болса, 

сонша аз уақытта және болжауға келмейтін тосын жағдайларға байланысты тарап кетеді 

екен.. 

Қазақстанның болашағы, экономикалық - әлеуметтік дамуы ӛзінің қолындағы 

табиғи ресурстары мен байлығын дұрыс та ұтымды пайдаланып, іске асыруына 

байланысты екені белгілі. Қазақстан кәсіпорындары шығарған акциялар болсын, 

Қазақстан банкілерінің қаржылық қағаздары болсын, Үкіметтің міндеттемелері болсын, 

барлық бағалы қағаздар құнын, түптеп келгенде, Қазақстанның табиғи ресурстары 

анықтайды деуге болады. 
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клиенттер бірдей қызметтер ұсынатын банктер арасынан ӛзіне деген ең жақсы қатынасты 

және жоғарғы деңгейлі қызмет кӛрсететін банктерді таңдауда.  

Банктік менеджмент – жалпы стратегиялық және тактикалық жоспарлаумен, 

реттеумен, банктік іс-әрекетті қадағалаумен, қызметкерлерді басқарумен байланысты 

қарым-қатынастарды басқару. Басқаша айтқанда банктік менеджмент - бұл ақша 

ресурстарын пайдалану және құрумен байланысты қарым-қатынасты басқару, яғни 

банктік саладағы қаржы менеджменті және қызметшілерді басқару жиынтығы. Ӛз ісінің 

басқару субъектісін білуден, ӛз еңбегі мен ұжымды ұйымдастыра алудан, ӛзін-ӛзі 

шығармашылықпен дамытуға қызығушылықтан, ӛзі айналысатын істің даму болашағын кӛре 

білуге қабілетті нақты ахуалды тек бағалай алатыңдықтан алға қойылған міндеттерге қол жеткізу 

үшін оңтайлы шешім таба білетіндіктен тұратын адам факторы менеджменттің негізін 

құрайды[1.86 б.]. 

Банктік менеджментті қаржы менеджментіне және қызметкерлерді басқаруға бӛлу 

коммерциялық банктегі объект құрылымына байланысты. Сондықтан оны банктің іс-

әрекеті ретінде қарауға болады (1-ші кесте). 

 

Кесте 1  

Банктік менеджменттің қызметі 

Қаржы менеджменті Қызметкерлерді басқару 

1. Активтерді және пассивтерді басқару. 

2. Ӛтімділікті басқару. 

3. Меншікті капиталды басқару. 

4. Қарыз капиталын басқару. 

5. Банктік тәуелділікті басқару. 

6. Несие қоржынын басқару. 

7. Банк ішіндегі бақылауды ұйымдастыру. 

1.Әкімшілік ұйымдастыру жүйесі 

және еңбек ақы. 

2.Қызметшілерді таңдауды 

ұйымдастыру. 

3.Қызметшілерді дайындауды 

ұйымдастыру. 

 

Ескерту- [1.286 бет] мәліметтері негізінде жасалынған  

 

Банк – жеке және қарыз капиталдарын басқаратын ұйым. Бірақ ―капиталды‖ 

әлеуметтік-экономикалық процестердің дамуының негізі ретінде қарауға болады. 

Капиталға берілген осы түсініктеме адамдар арасындағы қарым-қатынастарды анықтайды. 

Сондықтан адам капиталын басқару – бұл несиелік ұйымды басқару процесінде адамға 

деген қатынас. Банк үшін бұл пайда, ӛтімділік, тұрақтылық т.б. болуы мүмкін. Банктік 

менджменттің үлгісі келесі кестеде кӛрсетілген (2-ші кесте). 

 

Кесте 2 

Банктік менеджменттің міндеті 

Міндеті Шешілетін міндеттердің мазмұны 

1 2 

Банктік саясат 

 

 

 

 

1. Негізгі міндеттердің қойылымы. 

2. Кешенді бағдарлама мен жобаны ӛңдеу. 

3. Банк іс-әрекетін басқару әдістемесін ӛңдеу. 

4. Банкті дамыту саясатын таңдаумен байланысты банктің 

ұйымдық құрылымын ӛңдеу. 

5. Банктің қызметшілерін басқару стратегиясы 

- қызметші жұмысын ұйымдастыру; 

- қызметшіні ынталандыру. 

Банктік маркетинг 

 

1. Нақты нарықты таңдау. 

2. Банктік қызметті дамыту үшін ұзақ және қысқа мерзімді 

мақсаттарды орнату. 
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Банктік ӛнімдерді құру 1. Клиенттерге қызмет кӛрсету үшін жаңа банктік 

технологияларды енгізу. 

2. Банк клиенттерінің қажеттілігін қанағаттан-дыру үшін банк 

іс-әрекеті процесінде ақша қорларының нысанын ӛңдеу.    

Клиенттерге қызмет 

кӛрсету, қызметтерді 

сату, банктің клиенттік 

базасының құрылуы. 

1. Банктік қызметтің жаңа нарығын жаулап алу. 

Бәсекелестікті нығайту, банктің ресурстық базасын кеңейту, 

қосымша пайда әкелетін ақша ағымдарын құру. 

2. Пайда табу 

Экономика және қаржы 1. Капитал ӛсімі. 

2. Ӛтімділікті және пайданы басқару. 

3. Банк дамуының тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

4. Банк шығындарын басқару. 

Ақпараттық қамта-

масыз ету 

Қаржы операциясын жоспарлау жүйесі. 

Әкімшілдік 

 

Банктің даму стратегиясын таңдаумен байланысты 

қызметшінің мамандығы. 

Ескерту- [1.288 бет] мәліметтері негізінде жасалынған 

 

Банктік менеджменттің жүйесі: 

1. Банк іс-әрекетін бағдарламалау – банк іс-әрекетінің мақсатты бағдарламасының 

құрылуы. 

2. Банк іс-әрекетін жоспарлау – несие ұйымының бағдарламалық мақсатына сай 

сандық параметрлерді ӛңдеу. 

3. Ақпараттық қамтамасыз ету – банк клиенттерімен жасалған шарттарды тіркейтін 

алғашқы құжаттар.  

4. Экономика және қаржы – банк бағдарламасының орындалу дәрежесін бағалау. 

5. Технология – функционалды-технологиялық құжаттарды ӛңдеу. 

6. Маркетинг – сыртқы ортаның қажеттілігін анықтау. 

7. Әкімшілік – бақылау қызметі. 

8. Кеңес беру және сарап (экспертиза) – сыртқы ортаның басқару әсерімен 

байланысты кеңес беру, сараптама жүргізу. 

9. Қамтамасыз ету -  материалды-техникалық және кадрлық қамтамасыз ету. 

10. «Паблик рилейшнс» – ақпараттық-зерттеуді қамтамасыз ету,  жарнама. 

Банк ӛзінің экономикалық табиғаты бойынша қаржы делдалы болып табылады, ал 

клиент керсінше, ӛндірістік тауар  және қызметтің иесі. Бірақ экономиканың нақты 

секторына айналым қорларының қаржыландырылуы және инвестиция керек, ал банктерге 

актив кӛлемінің ӛсімі керек. Коммерциялық банк нарықтық экономикада ӛз міндетін 

жүзеге асыруы үшін, осы екі мақсат бір-бірімен байланысты болуы керек.  Қаржылық 

қорды жасауды және оны тиімді пайдаланудың жан-жақты әдістері мен кешенді 

технологиялары, тұтынушыларға реинжинирингті бизнес - әдістемелерін қолдану, 

коммерциялық банктің жұмысын және оның қаржысын бақылап отыратын жүйелік 

басқару "қаржылық менеджмент" деп аталады. 

Қаржылық менеджменті 

1. Активтер мен пассивтерді басқару. 

2. Ӛтімділікті басқару. 

3. Жеке капиталды басқару. 

4. Қарыз капиталды басқару. 

5. Банктік тәуелділікті басқару. 

6. Несие портфелін басқару. 

Банкілік ішкі бақылауды ұйымдастыру. 

Қызметкерлерді басқару. 
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1. Ұйымдастыру жүйесі мен еңбек ақысын администрациялау. 

2. Қызметкерлерді іріктеу мен орналастырудың ұйымдастырылуы. 

3. Қызметкерлерді дайындау жүйесінің ұйымдастырылуы. Банктердің алға қойған 

мақсаттары да маңызды орын алады. 

Қазіргі уақытта кеңінше қолданылып жүрген "қаржы менеджменті" деген бірлес 

кӛп ұғымды қамтиды. Мамандар қаржы менеджменті дегенімізді ақша ресурсын 

пайдалану және    қалыптастыру, қатынастарын басқару деп санайды. Коммерциялық 

банктердегі қаржылық менеджмент мәселесі ТМД ғалымдарының еңбектерінде аз 

мӛлшерде болса да шешімін тапты. Коммерциялық банктердің қаржы делдалы сияқты 

ақша ағымын басқаруы әрекеттерінің себебі ақша функциясының ӛзінше тән барлық 

жиынтығын қамтуында. Бұл мәселені жандандыру мемлекеттік басқару органдарының 

нормативтерін сақтау ережесімен дәл келеді. Коммерциялық банктердегі қаржылық 

менеджмент және реттеу органдарының талаптарын сақтау позициялары туралы 

мәселелерге еңбектер арналған. Басқару катынасы менеджмент сабағы болып саналады. Банкті 

басқару қатынасы баскару процесіңдегі жекелеген орындаушылардың тұрақты ӛзара 

байланысының неғұрлым күрделі кешенін білдіреді. Банк қызметін табысты жүргізу үшін қажетті 

жағдайлар жасау — маңызды басқару кызметінің бірі болып саналады. 

Дамыған елдерде менеджмент ӛндіріс тиімділігін арттырудың маңызды 

факторларының қатарына жатқызылады. Сондықтан, банктік менеджмент банк ісін және 

банк саласындағы қызметкерлерді басқарудың ғылыми жүйесі болып табылады. Ол банк 

ісін жүргізудегі тәжірибеде дәлелденген басқарудың ғылыми әдістеріне негізделеді және 

қызметтегі тиімділікті арттырудағы негізгі фактор болып табылады, сондықтан оған дүние 

жүзілік банк саласында үлкен мән беріліп, кӛңіл бӛлінеді және оның әдіс-тәсілдерінің 

дамуына, жетілдірілуіне және тиімді түрлерінін пайда болуына жағдай жасалады. 

Банктерге басқару есебін енгізудің басты мақсаты – банк бизнесінің тиімділігін арттыру 

және оның акционерлік құнын кӛтеру. Банк тобында басқару есебі жүйесін енгізудің 

қажеттілігін анықтайтын негізгі факторлар: 

- стратегиялық дамытуды және жоспарлауды қолдау; 

- қызмет (болжанатын және шын мәніндегі) нәтижесі туралы шұғыл ақпарат 

алудың қажеттілігі; 

- бизнестің жеке бӛлімдерін (банк ӛнімдерінің) салыстырмалы талдаудың 

қажеттілігі; 

- ағымдағы басқару тәуекелінің қажеттілігі; 

- банк ӛнімдері сызығының баға түзуі бойынша шешім қабылдау; 

- бизнесті кеңейту (жаңаға ие болу), жаңа ӛнімді шығару бойынша шешім 

қабылдауды қолдау. 

 Басқару есебі мен есептілік жүйесін енгізу  басқарудың барлық деңгейінде шешім 

қабылдау үшін талдауға қажетті ақпаратты алуға мүмкіндік береді: 

- банктің меншікті капиталының мӛлшері және оны бӛлу туралы; 

- ӛнім қатарының түзетілуі туралы; 

- клиент базасын кеңіту туралы; 

- кіріс пен капиталға әсер ететін тәуекелді кӛтеру/тӛмендету туралы; 

- жеке қызметкерлер мен бӛлімшелерді ынталандыру туралы; 

- баланстың ағымдағы құрылымына тән тәуекелдер мӛлшері туралы; 

- несие тәуекелінің нақты деңгейі туралы; 

- қосымша үстеме шығындар деңгейі мен оларды бӛлудің қолайлы базасының 

деңгейі туралы. 

Басқару есебі мен есептілік жүйесі қаржылық құралдың ӛзіндік құнын анықтау, 

ресурстарды бӛлу, бюджеттік, стратегиялық жоспарлау  үшін қажетті ақпаратты 

шоғырландыруға мүмкіндік береді. Басқару есебі жүйесі басқару шешімдерінің 

орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді және банк қызметінің кӛрсеткіштеріне әсерін 

бейнелейді.  
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Банктердегі басқару есебі жүйесіне қойылатын талаптар. Банктегі басқару есебі 

мынадай міндеттерді шешуі тиіс:  

- банк үшін қолайлы үрдістерді құру және бюджеттеу; 

- жеке ӛнімдер, бизнес, бӛлімше бағыттарының (филиалдармен қоса) кірістілігін 

шұғыл бақылау; 

-  активтер мен пассивтер құрылымын шұғыл бақылау, тәуекелдер деңгейін және 

капиталдың жеткіліктілігін бақылау; 

- нақты ақпараттар негізінде жалпы банктегі жұмыстың, сонымен қатар жекелей 

келісімшарттар жағдайы туралы басқару шешімдерін қабылдау; 

- операциялардың аяқталу салдарын үлгілеу (модельдеу); 

- ӛнімдерге баға орнату бойынша шешімдер қабылдау үрдісін жетілдіру; 

- клиенттермен ӛзара қатынасты жақсарту (клиент базасының сапасы мен сапалық 

кӛрсеткіштерін қоса алғанда); 

- банктің операциялық емес шығындарын оңтайландыру; 

- жұмыс нәтижесі үшін менеджерлер жауапкершілігінің тиімді  жүйесін құру.  

Кәсіпорынның түрлі іс-әрекеттері құрамына кіретін холдинг құрылымын 

біріктіретін немесе құрамдас бӛлігі болып табылатын банк үшін басқару есебі жүйесін 

ұйымдастыру ерекше маңызды болып табылады. Бұл жағдайда басқару есебі жүйесі 

кешенді жолмен жүргізілмесе, топ-менеджмент холдингтің актив мен пассивтерінің 

жағдайы туралы, іс-әрекет бағыттарының тиімділігі туралы, капитал құнының ӛзгерісіне, 

олардың салымы туралы дұрыс ақпаратты шұғыл ала алмайды. Соған сәйкес, қабылданған 

басқару шешімдерінің дұрыс болуына кепілдік беруге болмайды. Басқару есебі мен 

есептілік жүйесінің негізінде бірдей ақпараттық кеңістікті құру банк басшысы мен иесіне 

филиалдың бизнесін басқару есебі мен оның қызметінің аудиті есебінен банктің жалпы 

кірісін ӛсіру, филиалды басқару және бақылау бойынша нағыз кең мүмкіндіктер береді.  

 Банктегі басқару есебі қазіргі жағдайда келесі қызметтерді орындайды: 

 1) болжау; 

 2) жоспарлау; 

 3) шұғыл есеп және бақылау. 

 1. Банктің қызметінің негізгі кӛрсеткіштерін болжау оның жетістіктерін 

қамтамасыз етеді және мақсатын айқындады. Ол қаржылық қызметті тұтынушылардың 

қаржылық мүмкіндігін талдау, нарық жағдайын зерттеуге, банктің нақты ӛнімдері мен 

қызметін тұтынуға әсер ететін факторлар мен оның құрылымына, олардың даму 

тенденциясын зерттеуге  негізделген. Бұның негізі, банк ӛнімі мен қызметін жүзеге асыру 

мен ӛндіруді жоспарлаудың қажетті элементі болып табылатын, сатуды болжау болып 

табылады.   

2. Белгілі бір уақыт аралығында банктің мақсатының сапалық бейнесі, оған жетудің 

жолдарын жасау – жоспарлау болып табылады. Басқару есебі, бір жағынан, есептесу үшін 

қажетті ақпаратты жоспарлау, ал екінші жағынан, жоспардың кӛрсеткіштерін салыстыру 

үшін және оны орындауды бақылаудың негізі ретінде пайдаланылады. 

3. Банкті басқару үшін шұғыл есеп жүргізу оның жалпы жүйесінің бір бӛлігі болып 

табылады [2.134 б.]. 

Басқару есебінің тӛмендегідей мақсаты мен міндеттерін бӛліп кӛрсетуге болады:  

- тұтастай банк қызметін талдау үшін ақпарат ұсыну; 

- клиенттер мен ӛнімдердің табыстылығын, бӛлімшелер жұмысының тиімділігін 

бағалау; 

- ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау шеңберінде бюджетті дайындау 

және олардың орындалуын бақылау; 

- лимиттерді сақтауды бақылау және тәуекелдерді бағалау; 

- алға қойған мақсаттарды шешуді баламалы нұсқалармен қамтамасыз етудің 

қажеттілігі, қолайлы нұсқаларды таңдау және оны орындаудың нормативтік 

параметрлерінің есебі; 
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- берілген параметрлерден ауытқуды табуға бағдарлау; 

- табылған ауытқуларды түсіндіру және оларды талдау; 

- банктің мақсатына жету бойынша қызметкерлердің іс-әрекетін мотивациялау. 

Егер бұрын банкті автоматтандыру мәселесінде негізгі тірек жекелеген бизнес-

үрдістерді қамтамасыз ету және міндетті есептілікті дайындауға жасалса, ал қазір тұтастай 

банкті тиімді басқару жағына басты назар аударылып отыр. Банктің тұрақтылығы мен 

табыстылығын тиісті деңгейде қамтамасыз ету мақсатында менеджмент сапасын кӛтеру 

мәселесі үлкен маңызға ие болуда. Дәл осы мәселелер банктегі есептің жеке түрі – басқару 

есебінің бӛлініп шығу қажеттігіне әкелді [3.279 б.]. 

Яғни, банктік менеджмент мазмұны оның мәнін ашатын құрамды бӛліктеріндегі 

банктің персоналын басқару және банктің экономикалық іс-әрекетін немесе қызметін 

басқаруды реттеу, оларға байланысты ағымды және стратегиялық жоспарлар құру, ондағы 

кемшіліктер мен басымдықтарды талдау, қызметкерлердің іс-әрекетіне және ішкі 

нұсқаулармен, ережелердің орындалуына, сыртқы экономикалық ӛзгерістерге қатаң 

бақылау жасауды қамтиды. Дұрыс ұйымдастырылмаған банктік менеджментсіз дұрыс 

талдауға, тиімді бақылауға, реттеуге және шынайы жоспарлар құру мүмкін емес. 
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Мемлекет тарапынан жүйелі күш-жігердің нәтижесінде инновациялар Қазақстан 

Республикасы дамуының стратегиялық маңызды бағыты ретінде айқындалды. Бастапқыда 

инновациялық даму мәселелері 2010 жылға дейінгі стратегиялық жоспарда, содан кейін 

2003 - 2015 жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық даму стратегиясында, 

Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық жүйесін қалыптастыру және дамыту 

жӛніндегі 2005-2015 жылдарға арналған бағдарламада кӛрініс тапты. Инновациялық 

қызметті құқықтық реттеу 2006 жылы «Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 

туралы» Заңның қабылдануынан бастау алды. 

Қазақстан соңғы 20 жылда негізінен елдің табиғи ресурстарын тиімді пайдалануға, 

ӛндірістің жылдам дамуына және елге тікелей шетелдік инвестициялар (ТШИ) ағымының 

ұлғаюына септігін тигізген прогрессивтік индустриялық саясат нәтижесінде күшті 

экономикалық ӛсуді бастан кешірді. 

2001 жылдан 2012 жыл аралығындағы кезеңде даму институттарының: Ұлттық 

инновациялық қордың, 8 ӛңірлік технопарктің, «Инновациялық технологиялар паркі» 

арнайы экономикалық аймағының, «Парасат» ғылыми-технологиялық холдингінің, 

«ҚазАгроИнновация» акционерлік қоғамының, 4 конструкторлық бюроның, 7 салалық 

инновациялар орталығының, 9 коммерцияландыру кеңсесінің, 4 отандық венчурлік 

қордың ішінде инновациялық жүйенің бастапқы элементтері қалыптастырылды. 

Мемлекеттік саясаттың түйінді бағыттарының бірі арнайы экономикалық аймақтарды алға 

жылжыту және дамыту болды [1]. 

mailto:assyl00@mail.ru
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Әлемдегі жаһандану және онымен байланысты нарықтық ырықтандыру  

Бүкіләлемдік Сауда Ұйымының нарықтық механизмдеріне және жағдайларына сәйкес 

базаланатын, агроӛнеркәсіптік ӛндірісті реттеу стратегиясы мен құралдарының дамуы 

туралы мәселені тӛтенше ретте қойып отыр. Мұндай құралдардың арасында неғұрлым 

басымдылыққа ие сақтандыру болып саналуда. Бұл жағдай БСҰ кіру бағыты және әлемдік 

экономикалық кеңістікке елдің тереңдетілген интеграциясын ескеріп, Қазақстанның 

аграрлық секторында сақтандыру нарығының дамуы мәселесіне ерекше мәнділік береді. 

Қазіргі кезде елімізде ӛмір мен мүлікке зиян келтіруге алып келетін ӛндірістік және 

әлеуметтік салалардың түрлі қолайсыз факторлар әсеріне берілу дәрежесінің жоғарылығы 

жағдайында, халықтың болашаққа деген сенімділігінің тӛмендеуі жағдайында сақтандыру 

қызметінің рӛлі ерекше маңызды болып табылады. 

Сақтандыру бұл Қазақстан экономикасындағы дамып келе жатқан салалардың бірі 

болып отыр. Сақтандыру  ісі қоғамның әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығын 

қамтамасыз ету мақсатындағы экономикалық әдістермен  басқару мен реттеудің құралы  

болып  табылады.  

Сақтандыру  қызметінің бір ерекшелігі  ол тек  қана  кәсіпорындар  мен 

азаматтардың  мүлкін  сақтап қана қоймайды,  сонымен  бірге  елдің  әлеуметтік-

экономикалық  мәселелерін  шешу  секілді  қызметтерді  атқару  болып табылады.  

Сондықтан да,  рыноктік  экономикасы  дамыған  елдерде сақтандыру  әлеуметтік-

экономикалық  мәселелерді  шешудегі  экономиканың басыңқы стратегиялық 

секторларының бірі болып табылады.  

Қазақстан Республикасында сақтандыруды дамытудың негізгі мақсаты – 

мемлекеттің, азаматтардың және шаруашылық жүргізуші субъектілердің мүддесін 

қорғаудың нақты құралы бола алатын толыққанды, орнықты жұмыс істейтін ұлттық 

сақтық рыногын қалыптастыру болып табылады[2]. 

Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығы қазіргі таңда эканомикада және 

халықтың ӛмірінде әлі де болса, маңызды ролге ие болған жоқ әрі ӛзінің бастапқы даму 

сатысында тұр. Отандық сақтандыру компанияларының ірі шығынының орнын жабу 

жӛніндегі қаржылық мүмкіндіктері де қанағаттанарсыз, бұл сақтандыру ұйымдарын 

капиталдандыруды арттыру мен оларды ірілендіру туралы мәселені шешуді талап етеді. 

Қазақстанның қаржы регионының басқа бӛліктердегі регионалдау тәжірибесі 

кӛрсеткендей, дәрменсіз қаржы ұйымдары индустрияның кейбір міндеттерін шеше 

алмайды және олардың халақаралық стандарттарға қол жеткізу айтарлықтай шектеулі.  

Соңғы жылдарға дейін кӛбіне мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алуға 

бағдарланған сақтандырудағы халық белсенділігінің тӛмен болу проблемасы бар және 

сақтандыруға тиісті қызығушылық тудырмай отыр. Мемлекеттік бюджет есебін және 

сақтандыру арқылы халықты әлеуметтік қорғау түрлерінің қолдану алсын шектеу осы 

проблеманы шешуге ықшам етуі тиіс. Халықты мемлекеттік емес әлеуметтік 

қорғауды қамтамасыз ету саласындағы ең маңызды әлеуметтік құрал бола отырып, 

азаматттардың ӛмірі мен еңбек қабілеттілігін сақтау жӛніндегі индустрия әлі күнге дейін 

тиісті түрде дамымай келеді. Ӛмірді сақтандыру бойынша дамыған индустрия болмай, 

республикада жүзеге асырылып жатқан зейнетақымен қамтамасыз ету реформасынан 

толық пайда келуі мүмкін емес. 

1. Қазіргі жұмыс істеудің сақтандыру ұйымдарының елеулі бӛлігінде білікті 

мамандардың саны жеткіліксіз. Республиканың сақтандыру нарығындағы кәсіби 

сақтандыру делдалдарының ролі елеусіз. Қазақстанда қазір бар болғаны 6 брокерді 

сақтандыру компаниясы жұмыс істейді. Сақтандыру бойынша мамандарды оқытуды 

қазіргі заманғы жүйесін құру, сақтандыру нарығының кәсіби қатысушыларының 

қоғамдық біртестіктерін оны іске белсенді түрде қатыстыру қажет. 

2. Шетелдерде қабылданатын қайта сақтандырудың кӛлемін кеңейту, себебі 

шетелдерде қайта сақтандыру компанияларына берілетін және қайта сақтандырудан 

қабылданатын сыйақыларының арасындағы балансты сақтау керек. Сондықтан 
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Қазақстандық сақтандыру компанияларының халықаралық сақтандыру нарығына 

белсенді араласуын ынталандыру керек. 

3. Болашақта зардап шегушіге берілетін тӛлемді 3-5 күнде  ӛтеуді және оның 

кӛлемін ұлғайтуды қолға алатындықтарын экономист ғалымдар тілге тиек етті. 

Мамандардың айтуынша, енді сот шешімін  күтпей-ақ, сақтандыру компаниялары ӛздері 

шешім қабылдап, ӛтемақы тӛлейді.  Бұл халық үшін ыңғайлы болады. 

Сақтандырудың қоғамдық ӛмірдегі рӛлінің маңызды аспектісі – бұл сақтандыру 

ұйымдарының жұмыс беруші ретіндегі рӛлі. Сақтандыру компанияларының қызметі жаңа 

жұмыс орындарын және штаттық мамандарды құру арқылы, әсіресе штаттан тыс 

сақтандыру агенттерін құру арқылы жұмыспен қамтуды ынталандырады. Осылайша, 

сақтандыру ісінің дамуы сақтандырудың кейбір түрлерінің кӛмегімен ғана емесе, 

делдалдықпен қоса алғандағы сақтандыру жүйесіне жұмысқа жалдау үдерісінде еңбек 

рыногын тұрақтандыруға ықпал етеді.  

Сақтандыру рӛлінің келесі бір аспектісі – бұл сақтандыру саласының ірі ақпарат 

иегері ретіндегі рӛлі болып табылады. Бқл сақтандырушылардың маңызды тауар ӛнімі 

болуы мүмкін (әрине, бұл жерде сақтандырылушы жайлы құпия ақпаратты жариялау және 

коммерциялық құрияны бұзу туралы сӛз болып отырған жоқ, мұнда 

сақтандырылушылардың құпия емес мәліметері, статистикалық мәліметтер және т.б. 

туралы сӛз болып отыр)[3]. 

Индустриалды дамыған елдерде сақтандыру экономиканың стратегиялық  секторы 

болып  табылады,  үздіксіз  және  іркіліссіз  ӛндіріс  процесін  қамтамасыз  ете  отырып, 

қоғамдағы  әлеуметтік-экономикалық  тұрақтылықты  қолдай  отырып,  азаматтарға  және 

бизнеске  түрлі  күтпеген  және  қолайсыз  құбылыстар  кезінде  нұқсанды  ӛтеуге  

кепілдік береді.   

Бұдан басқа, сақтандыру қорлары инвестициялық ресурстардың орасан зор кӛзі 

болып  табылады.  Францияда,  мысалға  алсақ,  сақтандыру  компанияларының 

инвестициялары экономикада ЖІӚ кӛлемінің 40%-ын құрайды. Соңғы  уақытта  біздің  

елде  сақтандырудың  ролі  елеулі  түрде  ӛсті.  Бұл  туралы сақтандыру ұйымдарының 

активтері қызметінің: сақтандыру ұйымдары активтерінің ӛсуі, меншік  капиталдың  ӛсуі,  

сақтандыру  ұйымдарының  тӛлемдері  мен  сыйақыларының ұлғаюы сияқты негізгі 

кӛрсеткіштері куәландырады  

Қазіргі күні Қазақстандағы сақтандыру рыногын мемлекеттік реттеу бағатында 

келесідей шаралар жүзеге асырылған: 

1. Сақтандыру қызметтерін тұтынушылардың мүдделерін қорғауды күшейту. 

- әлеуметтік аннуитеттік сақтандыруды кепілдендірілген сақтандыру сыныбына 

қосу; 

-  сақтандыру қоржынын беру процедурасын енгізу. 

2. Ӛмірді сақтандыруды дамыту. 

- ӛмірді сақтандыру келісім-шарттарын сақтандырылушының сақтандырушының 

инвестициялары мен пайдасына қатысуымен жасасу тәртібін енгізу. 

3. Консолидацияланған бақылау. 

- сақтандыру топтары мен холдингтерін реттеу мен бақылаудың негіздерін бекіту. 

4. Сақтандыру делдалдығы. 

-  2012 жылдан бастап сақтандыру агентіне қолма-қол ақша алуға тиым салынған; 

-  сақтандыру агентіне қойылатын кәсіптік талаптар, оларды есепке алу және оқыту 

тәртіптері белгіленді; 

 - сақтандыру агентінің әкімгершілік жауапкершілігі белгіленген. 

5.  Сақтандыру сатистикасының толыққанды базасы құрылды. 

–  2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2013 жылға дейінгі барлық міндетті және 

ерікті сақтандыру түрлерін енгізу. 

6. Тәуелсіз актуарийлер институтының құрылуы. 



60 

 

- штаттық актуарийдің жүргізген міндеттемелерді есептеу мен сақтандыру 

тарифтерін есептеудің дұрыстығын тәуелсіз бағалау. 

7. Сақтандыру рыногының қатысушыларының кәсіби бірлестіктері. 

-  ішкі құжаттардың тізімі мен негізгі қызметтері белгіленген 

8. Санкциялар. 

- сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын консервациялау режимі ензілді. 

9. Ӛкілетті органның уәкілі. 

-  сақтандыру ұйымына бақылау функцияларын жүзеге асыру мақсатында ӛкілетті 

органның уәкілін жіберу мүмкіндігі қарастырылды. 

Оларды  жүргізудің заңнамалық анықталмаған  нақтылы шарттары,  кӛпшілігінде 

екі ондыққа тұратын міндетті сақтандырудың қолда бар  түрлерін сақтаудың мақсатқа 

сәйкестілігі уәкілетті мемлекеттік органмен    анықталуы  қажет. Аграрлық экологиялық 

және әлеуметтік салаларда міндетті сақтандыруды сондай- ақ міндетті сақтандырудың 

жаңа түрлерінің енгізу дәлелдігінің келешегін айқындау тұр. 

Осыларға  сәйкес және заңнамалардың  талаптарын ескере отырып, ынталы 

мемлекеттік органдар  сақтандыруды қадағалау  уәкілетті  мемлекеттік оргнадардың 

келісімімен  міндетті сақтандырудың үйлесімді түрлері бойынша  заң жобаларын 

дайындауы қажет. 

Сақтандыру нарығын дамытудағы мемлекеттің маңызды мәселелері болып 

табылатындар: 

- мемлекеттік сақтандыру ұйымдарының мамандандырылуы мен қызметтерінің 

келешектерін анықтау, сондай-ақ сақтандырудың мемлекеттік  бағдарламаларының 

ӛткізілуіне оларды тартудың мүмкіншілігін зерттеу. 

- әртүрлі тәуекелдіктердің зардаптарының орнын толтыру бойынша кепілші 

ретінде. Сондай- ақ әрі институционалдық инвестор ретінде ұзақ мерзімді ипотекалық 

несиелеу  жүйесіндегі сақтандыру саласының қатысу механизмін анықтау. 

- дүниежүзілік Сауда Ұйымына Қазақстан Республикасының кіру шарттарын 

есептей отырып, ӛтпелі кезеңдегі сақтандыру саласында ұлттық мүдделерді қорғау 

бойынша мүмкін болатын  шараларды анықтау. 

- инвестициялық тәуекелдік сақтандырудың тиімді жүйесін құру.  

Сақтандыруды қадағалау органдарының жұмысын тиімді жүргізу тікелей келесі 

қағидаларға байланысты: 

- сақтандыруды қадағалауды жүзеге асыруды қаматамасыз ететін заңнамалық 

нормаларының нақтылығы мен ашықтылығы; 

- ӛз функцияларын атқарудағы қадағалаушы органдардың тәуелсіздігі; 

- сақтандыру саласында кәсіби мамандардың жеткілікті деңгейде болуы; 

- сақтандырушының қызметіне тұрақты мониторинг жүргізу [4]. 

Сақтандыру рыногінің ұйымдастырушылық және экономикалық даму мәселелерін 

және оны мемлекеттік реттеу бағыттарын зерттеулер  бізге, осыларға қатысты тәжірибелік 

және теориялық жағынан мәні бар тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді.  

1. Біздің ойымызша, сақтандыру саласындағы мемлекет мынадай рӛл атқаруы тиіс: 

ұлттық сақтандыру қорларының ұстаушысы ретінде; әлеуметтік сақтандыру мен 

қамсыздандырудың бюджеттен тыс  қорларының  ұйымдастырушысы ретінде; кепіл 

(мемлекеттік кепілдемелік міндеттемелер эмитенті) ретінде; сақтандырушы (мемлекеттік 

сақтандыру компанияларының меншік иесі, құрылтайшысы, акционері) ретінде; 

сақтандырылушы немесе пайда алушы (мемлекет атынан не болмаса мемлекет пайдасына 

жүзеге асырылатын сақтандыру бойынша) ретінде; сақтандыру кәсіпорындарының 

бақылаушысы ретінде; сақтандыру рыногын реттеу субъектісі ретінде. 

2. Жоғарыда айтылғандардың барлығы және келтірілген мысалдар сақтандырудың 

рыноктық экономикада қандай рӛл алатындығын кӛрсетеді. Сақтандыру секторы бірнеше 

сапада кӛрінде, атап айтқанда: ұдайы ӛндірістің үздіксіздігі мен оның пропорцияларын 

қамтамасыз етуші рыноктық тұрақтандырғыш; ӛмір сүру қызметінің қауіпсіздігін арттыру 
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құралы; азаматтарды әлеуметтік қорғау тетігі; ұлттық экономикаға ірі инвестиция кӛзі; ірі 

ақпараттық ресурстарының иесі. 

3. Сақтандыруды реттеу, жалпы экономиканы реттеудегідей, циклдық ауытқуларға 

бағынышты болады және қандай да бір макроэкономикалық тұжырымдамаға қосылады 

(кейнсиандық немесе неоклассикалық). Сондықтан да сақтандыруды мемлекеттік 

реттеудің тетіктерін қарастыру соңында, дамыған елдердің сақтандыру және жалпы 

экономиканы реттеу саласындағы теориялық және тәжірибелік тәжірибесін шоли отырып, 

сақтандыру рыногын мемлекеттік реттеудің кейнсиандық және неоклассикалық 

құралдарын бӛліп кӛрсетуді жӛн санаймыз[5]. 

Біздің ойымызша, сақтандыруға қатысты кейнсиандық реттеу құралдары 

кепілдемелік қорларды пайдалануда, сақтандыру секторын жартылай ұлттандыруда, 

мемлекеттік сақтандыру компанияларын дамытуда, міндетті сақтандырудың жаңа 

түрлерін енгізуде, мемлекеттік қайта сақтандыру компанияларын құруда, депозиттерді 

міндетті сақтандыру жүйесін құруда, салықтық ынталандыруларды қолдануда, ӛңірлік 

және жергілікті салықтық рыноктарды дамытуда және т.с.с. кӛрінісін табады. Бұл 

құралдарды сақтандырудың ұлттық жүйесін дамытуда мемлекеттік қатысудың қомақты 

үлесін және мемлекеттің сақтандыруды реттеу функциясының оның жекелеген 

аумақтарын тікелей басқарумен біріктіруінде сияқты белгілер ерекшелендіреді. 

Сақтандыруды реттеудің неоклассикалық құралдары сақтандыру рыногының 

қызмет етуінің қаржылық жағын реттеуге баса назар аударуымен ерекшеленеді, оның 

негізгі құралдары сақтандырушылардың қаржылық тұрақтылығы нормативтерін белгілеу 

және оны сақтауды бақылау, сақтандырушылардың инвестициялық қызметін реттеу 

болып табылады.  

4. Қазіргі уақытта сақтандыру ұйымдары қызметінің шынайылығы деңгейін 

арттыру проблемасы, тәуекелдерді басқару жүйесін, әсіресе, банктік топқа кіретін 

сақтандыру ұйымдарының тәуекелдері бӛлігін жетілдіру, сақтандыру ұйымдарының 

инвестициялық мүмкіндіктерін кеңейту ӛзекті болып табылады. Бұдан ӛзге, сақтандыру 

секторында отандық сақтандыру қызмет кӛрсету нарығының аясын ұлғайту бойынша 

шаралар, шаруашылықты жүргізетін субъектілердің және халықтың сақтандыру 

мәдениетін және міндетті сақтандыру жүйесінің тиімділігін арттыру ӛзекті болып 

табылады. Осындай тәсілмен, ұзақ мерзімді перспективада сақтандыру ұйымдары 

қызметінің айқындылығы деңгейін, міндетті сақтандыру жүйесінің тиімділігін арттыруға, 

сақтандыру рыногы инфрақұрылымының әрі қарай дамуына қол жеткізуге болады. 

5. Халықаралық тәжірибеде әлеуметтік сақтандыру және әлеуметтік 

қамсыздандырудың басқа жүйелері кедейлікпен күресудің, экономикалық ӛнімділікті арт-

тырудың және әлеуметтік тұтастықтың, сонымен қатар тұтастай алғанда әлеуметтік-

экономикалық дамудың ең күшті құралы болып табылады. 

Тәуелсіздік жылдары Қазақстандағы әлеуметтік қамсыздандыру, оның ішінде 

міндетті әлеуметтік сақтандыру ӛзінің халықты әр түрлі әлеуметтік тәуекелдерден 

қорғауға қабілеттілігін кӛрсетті. Ол экономикалық ӛсуге, әлеуметтік әділеттілік және 

халықтың әл-ауқатын жақсартуға ӛзінің үлесін қосып келеді. 

6. Тұтынушыларға байланысты белгілі бір  дауларды жою мәселелерін шешу 

мақсатында ӛкілетті органның пікірі бойынша  сақтандыру омбудсманы  түріндегі  соттан 

тыс механизмдерді құру қажеттілігі туды.  Дауларды шешуде осындай механизмді 

қолдану  икемділікке алып келеді, ол  тұтынушылардың да, сақтандырушылардың да  

тұтыныстарына мейлінше  сәйкес келуі мүмкін, атап айтқанда: тӛмен шығындар, 

процедуралардың жылдамдығы мен бейресми сипаты, сақтанудырушылардың 

қабылданған  шешімді міндетті түрде орындауы. Сақтандыру омбудсманын енгізудің 

тартымдылығы да осыған келіп тіреледі.   

Сақтандыру омбудсманы институттарын қолданудың әлемдік тәжірибесі  

сақтандыру арақатынастарын  тұтынушылардың тарапынан қадағалау мақсатында 

үкіметтік агенттіктердің, заң шығарушы комитеттердің,  сақтандыру компаниялары 
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ӛкілдерінің және  сақтандыру  қызметі тұтынушыларының   оларды құруға қатысты 

мүдделерін  біріктіруге келіп тіреледі.   

Қазіргі жаһандану жағдайында сақтандыру саласын жетілдіруде заңнаманы 

халықаралық құқықтық нормалармен үндестіруді жүзеге асыруға болады. Сонымен бірге, 

Қазақстанда сақтандыру компанияларына рейтингтің болуы жайлы міндетті талап 

қойылмаған, осының себебінен нарықтағы бәсекеге қабілеттілік деңгейі тӛмен болады. 

Аталған мәселелерді шешу арқылы елімізде сақтық нарығын біршама алға жылжуына 

үлкен септігін тигізе аламыз.  
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Қазақстандық экономикадағы нарықтық қатынастардың дамуы, экономиканың 

нақты секторына қаржылық ресурстарды тартудың баламалы бағыттарының кеңею 

үрдістерінің байқалуы, бәсекелестіктің артуы және бизнестегі динамизм қазақстандық 

банктердің қызметінің тиімділігін арттыру қажеттілігіне себепші болды. 

 Банктің қаржылық менеджментінің негізгі құраушысы болып қаржы менеджменті 

табылады. Ол ұйымдастырушылық құрылымдар мен функционалды технологиялық 

жүйелердің жұмыс істеу режимдерінің оптималды құрудың әдістемелік негіздері мен 

рационалды талаптарды анықтауға мүмкіндік береді. Ал бұл жүйелер мен режимдер 

банктің қаржы операцияларын жоспарлау мен жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді және 

оның қойылған міндеттері бойынша банктің қаржылық тұрақтылығын қалыпты деңгейде 

ұстап тұрады. 

Банктегі қаржылық менеджмент дегеніміз – ол банктің қаржылық ресурстарымен, 

капитал айналымымен және қаржылық қатынастармен басқару  жүйесі. Қазіргі таңда 

кӛптеген зерттеу жұмыстарының нәтижесі бойынша қаржылық менеджмент мәселелері 

бойынша  әртүрлі кӛзқарастар туындап отыр, олар:       

- функционалды кӛзқарас бойынша; қаржылық менеджмент ол басқару жүйесі; 

- институционалды кӛзқарас бойынша;қаржылық менеджмент ол басқару органы; 

-ұйымдастырушылық- құқықтық қӛзқарас бойынша ол кәсіпкерлікті реттеуші 

экономикалық категория ретінде қарастырылады[1].   
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 Қаржылық менеджменттің субъектілеріне жататындар қаржы қызметін жүзеге 

асырушы мамандар тобы, қаржылық менеджмент және қаржылық менеджмент  

объектілеріне банктің ақша қаражаттары, қаржылық ресурстар, капитал айналымы және 

қаржылар жатады дейтін болсақ, онда айтылған барлық кӛзқарастардың экономикалық 

мәні артады.                                                       

Қаржылық менеджмент – елдегі әлеуметтік, экономикалық және саяси мәселелерді  

шешуге жалпы мемлекеттік қорлардың  ақшалай қаражатын құрайтын және қолданатын 

ақшалай қатынастардың жиынтығы. 

Қаржылық менеджмент  кәсіпкерлік  қызмет болып қарастырылады,  яғни 

қаржылық менеджердің  мамандануына байланысты  кәсіпорынның қаржылық қызметі  

дамиды. Ал банктің қаржылық менеджментінің белгілі-бір спецификасы бар. Банк 

қоғамның капиталын сақтайды және жұмсайды және иеленушінің алдында клиенттің ақша  

қаражатының сақталуына жауап береді және сонымен бірге ӛзінің жеке мүддесімен қатар 

қоғамның да мүддесін кӛрсетеді. Бұл байланыс әрқашанда банкке тән болған. 

Банктің қызметінің жалпы нәтижесін бағалау және талдау үшін сандық 

кӛрсеткіштер қолданады. Оларға банктің клиенттерінің және олардың шоттарының саны, 

банкпен кӛрсетілетін операциялар мен қызметтердің кӛлемі, депозиттердің, несиелік 

салымдардың және инвестициялардың кӛлемі жатады. 

Сапалық кӛрсеткіштерді бірнеше түрге бӛлуге болады. Бірінші топ табыс пен 

шығыс кӛрсеткіштері кӛмегімен банктің рентабельділігін басқару жүргізіледі. Айналым 

құралдарының жылдамдығы, операцияны жүзеге асыруға кететін шығындардың еңбек 

сиымдылығы, құжаттарды ӛндірудің жылдамдығы – бұл  кӛрсеткіштер екінші топқа 

жатады. Үшінші топқа клиенттердің қызмет қӛрсету сапасы, құрылымы және кӛлемі, 

информацияның сақталуы, іскерлік келіссӛздердің құпияда сақталуын қамтамасыз ету 

бойынша сұрауларын қанағаттандыру деңгейінің кӛрсеткіштері кіреді[2]. 

Әлеуметтік кӛрсеткіштер ұжымның  мүшелерінің профессионалды дайындығының 

дамуынан, олардың еңбекке қатынасынан және әлеуметтік мәселелерді шешу деңгейінен 

тұрады. 

Банктің қаржылық менеджментінің құрамы, сонымен бірге банктік ұйымдардың 

қызметін басқаруға қажет қағидаларын ашады. Банкті ұйымдастыру қағидаларымен оның 

жұмысын ұйымдастырудың бастапқы жағдайлары, олардың функциялары мен 

операцияларын орындау түсіндіріледі.  

Функцияналдық қағида банкті ұйымдастырудың басты қағидасы болып табылады. 

Банк ірі несиелік мекеме болып табылатындықтан оның басқару аппараттарында несиелік 

бӛлімшелер болуы керек, ӛйткені банк қолма-қолсыз есеп айырысумен айналысады, 

сонымен қатар оның құрамына операцияларды басқару кіреді. Банктің масштабы, 

функциялары және операциялары банктің басқару жүйесін құрауды анықтайды. 

Банктің  қаржылық әрекетін тиімді басқару бірқатар қосымша қағидаларды жүзеге 

асыру барысында қамтамасыз етіледі, соның ішінде ең негізгілері:  

 1. Банкті басқарудың жалпы жүйесімен біріктірілуі қағидасы. Оның мәні: банктің 

қандай саласында болмасын басқару шешімі, тура немесе жанама түрде ақша ағымының 

құрылуына және қаржылық әрекеттің нәтижесіне әсерін тигізетіндігінде. Қаржылық 

менеджмент ӛндірістік менеджментпен, инновациялық менеджментпен және басқа да 

қызметтік менеджменттермен тікелей байланысты. Бұл банкті басқарудың жалпы 

жүйесімен  қаржылық менеджменттің үйлесімді біріктірудің қажеттілігін анықтайды.  

 2. Басқару шешімдерінің құрылуының кешенді сипаттамасы  қағидасы, яғни 

қаржы ресурстарын құру, бӛлу және қолдану саласындағы және кәсіпорынның ақша 

айналымын ұйымдастыру бойынша басқару шешімдері оның қаржы қызметінің 

нәтижесімен тығыз байланысты және оған тура немесе жанама түрде әсер етеді. Кейбір 

жағдайларда бұл әсер қарама-қарсы сипатта болады.  

3. Басқарудың жоғары динамизмі қағидасы, бұл банктерде ӛткен кезеңде 

дайындалып, жүзеге асырылған, қаржы ресурстарын құрып, қолдану және ақша 
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айналымын оңтайландыру саласындағы тиімді басқарушылық шешімдер үнемі банктің 

қаржы қызметінің келешектегі кезеңдерінде қолданыла бермейді. Бұл нарықтық 

экономикаға кӛшу кезеңіндегі сыртқы факторлардың жоғары серпініне және ең алдымен - 

қаржы нарығының жағдайының ӛзгеруіне байланысты болып отыр. 

4. Жеке басқарушылық шешімдерді дайындауға кӛзқарастың кӛпнұсқалылығы 

қағидасы. Осы принципті жүзеге асыру үшін, қаржы ресурстарын құру және қолдану, 

ақша айналымын ұйымдастыру саласындағы әрбір басқарушылық шешімді әрекеттің 

балама (альтернативті) мүмкіндігін ескере отырып дайындау қажет. Басқарушылық 

шешімнің балама жобалары болған жағдайда, кәсіпорынның нақты қаржы саясатын 

немесе қаржы стратегиясын, қаржы идеологиясын анықтайтын критерийлер жүйесін 

негізге ала отырып, жүзеге асыратын таңдау жасау қажет.   

 5. Банктің даму стартегиясының мақсаттарынан хабардар болу қағидасы, яғни, 

ағымдағы кезеңде қаржы қызметі саласындағы қандай да болмасын басқарушылық 

шешімдерінің жобасы тиімді болып кӛрінгенмен, егер ол банктің басты мақсатына , оны 

дамытудың стратегиялық бағыттырына қарама-қайшы келсе, алдағы уақытта қаржы 

ресурстарының ішкі кӛздері әсерінен меншікті қаржы ресурсын құрудың экономикалық 

базасын бұзса, ол қабылданбау керек болып саналатындығы[3]. 

Банктің қаржылық менеджментінің құрамы басқару сферасының жұмысында нақты 

кӛрініс табады. Банктің қаржылық менеджментінің сферасы 2 блоктан тұрады: қаржылық 

менеджмент және персоналды басқару. 

Қаржылық менеджмент ақшалай ӛнімдердің қозғалысын басқарудан, нақты банктің 

мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес оны құралудан және орналастырудан тұрады. 

Қаржылық менеджменттің негізгі бағыттары болып табылады: 

- Банк қызметінің жеке сфералары бойынша нақты банктік саясатты жасау 

(депозиттер, несиелер, қызмет кӛрсетулер, инвестициялар және т.б.); 

- Банктік маркетинг; 

- Активті басқару; 

- Пассивті басқару; 

- Ӛтімділікті  басқару; 

- Табыстылықты басқару; 

- Меншікті капиталды басқару; 

- Несиелік портфелдерді басқару; 

- Банктік тәуекелді басқару. 

Бірыңғай банктік жүйе шегінде банк үрдісін ұйымдастыру мен экономикалық 

үрдістерді басқарудың біркелкілік технологиясының болмауы қаржылық менеджменттің 

ерекшелігі болып табылады. Әр банк ақша нарығында ӛзінің жеке стратегиясын және 

тактикасын жасайды; тұрақты ӛзгеріп тұратын экономикалық жағдай банк ісін жүргізудегі 

қалыптасқан әдістерді жаңарту мен түзетуді талап етеді. 

Банктің қаржылық менеджментінің екінші сферасы – персоналды басқару банк 

қызметкерлерінің тәжірибесіне және білімді оңтайлы пайдалануға бағытталынады. Ол 

еңбекті мотивациялаудан, кадрларды орналастырудан, қызметкерлердің еңбегін 

ұйымдастырудан, кадрларды дайындау мен қайта дайындау жүйесінен, еңбекті тӛлеу 

механизмінен, ынталандыру мен кӛтермелеу қызметі бойынша кӛтерілу жүйесінен, 

бақылау ұйымынан, ұйымда араласу қағидаларынан тұрады. Персоналды басқарудың 

ғылыми негізі болып психология және іскерлік этика табылады, олардың кӛмегімен әр 

жұмыскерге деген тәсілдемені дифференциациялауға, жұмыс карьерасын жоспарлау мен 

материалды және моральды ынталандыруды ұйымдастыруға болады[4]. 

Шетел тәжірибесінде банкті басқару сапасына үлкен кӛңіл бӛлінеді, себебі оған 

нақты банктің және жалпы банк жүйесінің сапасы тәуелді.  

Кӛп кӛңіл бұрыс менеджменттің факторларын табуға бӛлінеді, оған басшылық пен 

қызметкерлердің жеткіліксіз құзіреті әсерінен болатын басқару процесіндегі техникалық 

қателер, банкте қалыптасқан қиын қаржылық жағдайларды әрекетті кӛлегейлеу, 
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есептемені бұрмалау, тікелей алдау мен алаяқтық жатады. Уақытында табылған бұрыс 

менеджменттің факторларын мемлекеттік құзірет органдары анықтап, осындай банктерге 

әсер ете алады, тіпті басшылықты жұмыс орнынан босатуға, банкті таратуға дейін барады.  

Сонымен, жоғарыда аталған  қағидаларды ескере отырып ұйымдастырылған тиімді 

қаржылық менеджмент банктің қаржылық қызметінің жоғары қарқынмен ӛсуі мүмкіндігін 

қалыптастыра алады,  сонымен қатар, қаржы нарығында бәсекелестік позициясын 

біршама жоғарлатады, болашақта стратегиялық - экономикалық дамуын қамтамасыз ете 

алады деп есептейміз. 
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На сегодняшний день банковский сектор Казахстана, по прежнему, остается 

крупнейшим и доминирующим сегментом финансового сектора страны. По состоянию на 

1 января 2014 года банковский сектор представлен 38 банками второго уровня. По 

состоянию на 1 декабря 2013 года активы банков второго уровня РК составили 15 109,3 

млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 1 января 2013 года на 1 229,3 млрд. тенге или 

на 8,9% за счет увеличения статей: наличные деньги, аффинированные драгметаллы и 

корреспондентские счета на 222,4 млрд. тенге или на 15,0%, банковские займы и операции 

«обратное РЕПО» на 1 636,2 млрд. тенге или на 14,1%, прочие активы на 393,9 млн. тенге 

или на 18,4%.  

Основную долю в структуре активов занимают банковские займы и операции 

«Обратное РЕПО» - 65,5%, на наличные деньги, аффинированные драгметаллы, 

корреспондентские счета приходится 8,4%, на ценные бумаги 9,6%. На начало года, на 

банковские займы и операции «Обратное РЕПО» приходилось - 64,6%, на наличные 

деньги, аффинированные драгметаллы, корреспондентские счета - 8,2%, а на ценные 

бумаги в портфеле – 10,5% соответственно[1]. 

На долю банков с активами, не превышающими 1 трлн. тенге, приходится не более 

42,3% активов от общего объема активов банковского сектора страны. Их число, по 

состоянию на 01.12.2013 г., составляет 34, или 89% от общего количества банков. 

Соответственно подавляющая часть активов сосредоточена в пяти крупнейших банках, 

размер активов которых превышает 1 трлн. тенге (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структура банков по размеру активов по состоянию на 01.12.2013г. 

 

Несмотря на финансовые трудности, крупнейшие банки Казахстана по-прежнему 

доминируют на рынке, что в значительной степени обусловлено финансовой поддержкой 

со стороны главных акционеров в лице либо государства, либо финансово-промышленных 

групп. Некоторые некрупные банки могут увеличить свои рыночные позиции в 

краткосрочной перспективе, однако, по мнению РА РФЦА, это не вызовет кардинальных 

изменений в структуре банковского сектора в течение 2014 – 2015гг.  

Ссудный портфель (основной долг) банковского сектора РК на отчетную дату 

составил 13 260,4 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с началом года на 1 602,5 

млрд. тенге или на 13,7%[2].  

Займы юридическим лицам составили 7 771,3 млрд. тенге, увеличившись с начала 

2013 года на 720,4 млрд. тенге или на 10,2%. Займы физическим лицам увеличились на 

725,8 млрд. тенге или 28,7%, составив на отчетную дату 3 256,3 млрд. тенге. Займы 

субъектам малого и среднего предпринимательства составили 2 046,6 млрд. тенге, 

увеличившись с начала года на 175,9 млрд. тенге или на 9,4%.  

В структуре ссудного портфеля банков второго уровня наибольшую долю 

занимают займы юридическим лицам – 58,6%, при этом, займы физическим лицам 

составляют – 24,6%, займы субъектам малого и среднего предпринимательства - 15,4%, 

операции «Обратное РЕПО» - 0,7%. 

По состоянию на 1 декабря 2013 года займы, по которым отсутствует просроченная 

задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению составляют 8 

534,1 млрд. тенге или 64,4% от ссудного портфеля, увеличившись с начала года на 9,5%.  

Займы с просроченной задолженностью от 1 до 30 дней составляют 2,2% от 

ссудного портфеля, с просроченной задолженностью от 31 до 60 дней – 1,1%, от 61 до 90 

дней – 1,1%.   

Займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней на отчетную дату 

составляют 4 157,7 млрд. тенге или 31,4% от ссудного портфеля, увеличившись с начала 

года на 19,7%.  

Провизии (резервы), сформированные по ссудному портфелю в соответствии с 

требованиями международных стандартов финансовой отчетности составили 4 598,0 

млрд. тенге или 34,7%  от совокупного ссудного портфеля БВУ, увеличившись с начала 

года на 23,8%.  

При этом, отношение провизий по МСФО к  займам с просроченной 

задолженностью свыше 90 дней по состоянию на 1 декабря 2013 года составило 110,6%. 
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В результате проведенного анализа выделим наихудшие показатели банковского 

сектора Казахстана, к ним относятся  следующие факторы:  

- отсутствующие или недостаточно развитые системы управления рисками;  

- слабое корпоративное управление;  

- низкие показатели рентабельности;  

- плохое качество кредитного портфеля;  

- относительно высокий уровень неработающих займов;  

- высокая концентрация по кредитам и депозитам;  

- чувствительность экономики к влиянию внешних негативных факторов[3].  

К позитивным показателям банковского сектора Казахстана относятся:  

- ликвидность;  

- существенная финансовая поддержка государства;  

- укрепление нормативно-правовой базы, направленной на повышения уровня 

прозрачности, а также улучшения качества управления. 

Согласно разработанной Концепции развития финансового сектора Республики 

Казахстан основными целями и задачами развития банковского сектора в среднесрочной 

перспективе являются: 

- расширение доступа населения к банковским продуктам и повышение уровня 

защиты потребителей финансовых услуг; 

- повышение уровня прозрачности деятельности отечественных БВУ, в целях 

повышения доверия населения к банковскому сектору; 

- развитие конкуренции и либерализация доступа иностранных банков на 

отечественный финансовый рынок; 

- совершенствование банковского надзора на основе наилучшей международной 

практики и повышение эффективности управления внешним заимствованием банковского 

сектора страны[4]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что основные меры, необходимые 

для улучшения ситуации в банковском секторе.  

- законодательное усиление требований к риск-менеджменту и корпоративному 

управлению в финансовых организациях. Повышение персональной ответственности 

членов советов директоров финансовых институтов;  

- увеличение прозрачности структуры собственности, введение ограничений в 

части влияния акционеров на банки, введение ограничений на вмешательство банков в 

операционную деятельность других финансовых организаций, в частности накопительных 

пенсионных фондов и страховых компаний;  

- введение запрета на кредитование банками связанных лиц;  

- принятие необходимых действий для снижения объема безнадежных ссуд и 

пополнения капитала банков за счет средств акционеров или государства;  

- улучшение качества кредитного портфеля;  

- избавление от стрессовых займов с помощью новосозданного «Фонда 

проблемных кредитов»;  

- проведение работ по правильной оценке кредитов и формирования резервов.  

При использовании на практике представленных рекомендаций необходимо 

помнить о специфике банковских операций, тенденциях развития рынка банковских услуг 

и развития экономики на данном этапе. 
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Мировая практика демонстрирует в последнее десятилетие активное развитие 

процессов стандартизации в области управления рисками как на национальном, так и 

международном уровнях. Подтверждением тому национальные стандарты Австралии и 

Новой Зеландии, Японии, Великобритании, Канады, ЮАР и многих других стран, также 

стандарт Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров (FERMA), стандарт, 

разработанный Комитетом спонсорских организаций комиссии Тредвея (COSO, США), 

многочисленные требования регуляторов к построению и совершенствованию процесса 

управления рисками, наконец, новейшая группа международных стандартов по 

управлению рисками ISO 31000. Эта группа стандартов представляет обобщение 

международной «лучшей практики» в управлении рисками на сегодняшний день [1].  

Широко используемые и самые авторитетные международные стандарты мировой 

практики риск-менеджмента: 1) FERMA (Federation of European Risk Management 

Association) – Европейская федерация ассоциаций риск-менеджмента предложила модель 

идентификации событий; 2) ERM COSO (Enterprise Risk Management – Integrated 

Framework Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) – принципы 

риск-менеджмента, разработанные Комитетом спонсорских организаций Комиссии 

Тредвея совместно с компанией PricewaterhouseCoopers; 3)ISO/31000:2009 (и его 

компаньоны ISO 31010:2009, ISO/IEC Guide 73) – стандарты, разработанные 

Международной организацией по стандартизации (International Organization of 

Standartization), в котором описан системный подход к оценке и управлению рисками [2]. 

Стандарты управления рисками определяют основные элементы, функциональные 

этапы и процессы управления рисками, формируют направления достижения целей и 

решения задач системой управления рисками, которая должна способствовать 

повышению эффективности в достижении целей и задач банка и является подсистемой 

управления банка, тесно взаимосвязанной с другими подсистемами.  

В стандарте ISO 31000 описаны общие подходы к надежному, прозрачному и 

систематическому управлению рисками любого вида, независимо от сферы деятельности 

организации [3]. Стандарт ISO 31000 был подготовлен Группой Технического Руководства 

(ISO Technical Management Board Working Group) по управлению рисками. 

Под руководством Кевина Найта был разработан и принят стандарт ISO 31010 по 

техникам оценки рисков. На сегодня эти стандарты управления рисками являются самыми 

авторитетными и удобными для организаций любой отрасли и завоевывают все большую 

популярность.  

В отличие от Базель II, Solvency II и других систем, стандарт ISO 31000 использует 

и повторяет термины первого из специализированных стандартов ISO по управлению 

рисками словаря терминов ISO 73, в том числе и определение риска, в целом 

соответствующее принципам COSO-ERM («Риск — это эффект, который оказывает 

неопределенность на цели организации»), но избегает какой-либо классификации рисков. 

Этим словарем введены и такие важнейшие понятия, как «аппетит к риску», 

«толерантность к риску», «владелец риска» и др. [4]. 
К сожалению, существующие редакции стандартов ISO 31000 и ISO 31010 не 

включают в себя многие важнейшие понятия финансового риск-менеджмента — 
например, «капитал под риском» либо «рентабельность с учетом риска». Или, скажем, в 
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числе техник оценки рисков пока практически не упомянуты никакие методы финансовой 
математики — например, Value at Risk (VaR) и иные концепции.  

В проектном/техническом (с осени 2012 г. — в техническом) комитете по 
стандартам риск-менеджмента Международной организации стандартизации ISO 262 Risk 
Management (председатель — Кевин Найт) в тесном сотрудничестве работают 
представители стран-участников (Франции, Австралии, Японии, Новой Зеландии, 
Испании, США, Канады, Бразилии, Кореи, Швеции, Нидерландов, Сингапура, Китая, 
Австрии, России, Великобритании), а также стран-наблюдателей (Швейцарии, Польши, 
Ирландии, Чехии) и допущенных организаций-наблюдателей (ЕЭК ООН, Международной 
федерации бухгалтеров и др.). 

В числе исходных документов комитета был опубликован на сайте ООН Манифест 
о конвергенции финансового риск-менеджмента и риск-менеджмента организаций, к 
которому в кулуарах заседания ISO проявили интерес и которому выразили поддержку 
делегаты Франции, США, Польши, Кореи, Канады и других стран. Манифест 
«Конвергенция финансового риск-менеджмента (FRM) и риск-менеджмента организаций 
(ERM)» гласит, что в настоящее время назрела необходимость учесть в стандартах ERM 
современные достижения технологий FRM, основанных на финансовой и актуарной 
математике. Кроме того, техника оценки рисков должна лучше учесть взаимосвязи 
различных рисков, цикличность, человеческий фактор и другие глобальные риск-факторы.  

В связи с этим следует обозначить ряд новаций, требующих дополнительного 
внимания при разработке стандартов, включая ISO 31004 Risk Management — Guidance for 
the implementation of ISO 31000 и др.  

Во-первых, это анализ операционных и стратегических рисков (превалирующих в 
деятельности реального сектора) на основе современных подходов финансового риск-
менеджмента. Во-вторых, для оценки рисков может быть гораздо активнее задействована 
внешняя статистика, публичные данные, индексы. В-третьих, технологии оценки 
эффективности управления рисками должны количественно оценивать стоимость, 
создаваемую риск-менеджментом, и учитывать достижения современных методов оценки. 
Для этого необходимо особо отразить в стандартах роль современных подходов к 
бюджетированию риска и аллокации капитала: капитала под риском (Capital at Risk), 
рентабельности с учетом риска (RAROC) и связанных с ними мер риска, а также оценки 
эффективности риск-менеджмента на основе теории реальных опционов (ROV). Кроме 
того, следует усилить акцент на важности обеспечения достаточно высокой 
чувствительности риск-аппетита к изменениям контекста. В-четвертых, желательно, 
чтобы стандарты риск-менеджмента были гармонизированы с требованиями стандартов 
устойчивого развития. 

Последнее очное заседание комитета ISO 262 состоялось в сентябре 2012 г. в 
Сиднее, а следующее очное заседание запланировано в Тулузе или в Париже. В 2015 г. 
ожидается публикация обновленных стандартов ISO 31000, ISO 73 и технического 
доклада ISO 31004TR. 
          В то время как все банки управляют риском до определенной степени, данный 
Международный Стандарт устанавливает некоторые принципы, при выполнении которых 
управление рисками становится более эффективным. Данный Международный Стандарт 
рекомендует банкам развивать, внедрять и постоянно улучшать систему, целью которой 
является интеграция процесса по управлению рисками с руководством, стратегией и 
планированием, управлением, процессами отчетности, политикой, ценностями и 
культурой. 

Когда система внедрена и поддерживается в соответствии с Международным 
Стандартом, управление рисками позволяет организации:  увеличить вероятность 
достижения целей; поддерживать упреждающее управление; улучшить финансовую 
отчетность; улучшить осведомленность о необходимости идентифицировать и 
обрабатывать риск во всей организации; улучшить идентификацию возможностей и 
обработки рисков;  соответствовать релевантным законодательным требованиям и 
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регламентам, а также международным нормам; улучшить деятельность управления;  
усилить доверие заинтересованных сторон; установить надежную основу для принятия 
решений и планирования; улучшить контроль; эффективно распределить и использовать 
ресурсы для обработки риска; улучшить оперативную эффективность и результативность; 
улучшить показатели профессиональной безопасности и здоровья, а также экологические 
показатели; улучшить предупреждение потерь и действия по ликвидации последствий 
происшествий; минимизировать потери; улучшить обучение на рабочем месте; 
улучшить работоспособность коллектива. 

Организации должны развивать и внедрять стратегии для улучшения развития их 
риск менеджмента на ряду с другими аспектами организации. 

         В феврале 2013 года 36 финансовыми институтами (из них 17 являются 
системообразующими финансовыми институтами по состоянию на ноябрь 2012 г.)  из 24 
стран мира были проведены Самооценка соответствия национальных стандартов риск 
менеджмента международным принципам управления рисками. 

За базу сравнения были взяты международные принципы риск- менеджмента, 
отраженные в следующих документах: BSBS - Принципы усиления корпоративного 
контроля (приняты Базельским Комитетом по банковскому надзору в октябре 2010 г.); 
OECD- Принципы корпоративного управления (приняты ОЭСР в 2004 г.); FSB- Принципы 
благоразумной практики вознаграждения (приняты Советом по финансовой стабильности 
в апреле 2009 г.); SSG - Уроки риск менеджмента после глобального банковского кризиса 
2008 г. (приняты Комиссией по ценным бумагам и биржам США в 2009 г.). 

Результаты сравнения представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Самооценка соответствия национальных стандартов риск менеджмента 

международным принципам управления рисками 

№ Страны Сравнение национальных стандартов управления 
рисками с международными принципами 

BSBS OECD FSB SSG 
1 Аргентина √ √   

2 Австралия √  √  
3 Бразилия √ √ √  

4 Великобритания √ √   
5 Германия √ √ √ √ 
6 Гонконг √ √ √ √ 

7 Индия √ √   
8 Индонезия √ √ √  

9 Испания √ √   
10 Италия √ √ √  
11 Канада √ √ √ √ 

12 Китай √  √  
13 Корея √    

14 Мексика √ √ √  
15 Нидерланды √ √ √  

16 Россия √ √   
17 Саудовская Аравия √ √ √  
18 Сингапур √ √ √ √ 

19 США √    
20 Турция √   √ 

21 Швейцария √ √ √  
22 Франция √ √   
23 Южная Африка √ √ √  

24 Япония √ √ √ √ 
Источник [5]. 
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Тем самым, финансовые институты пяти стран (Япония, Канада, Сингапур, 

Германия и Гонконг) оценили содержание и структуру своих национальных принципов 

управления рисками полностью соответствующими международным требованиям 

управления рисками. 

Риск-менеджмент как технология управления переживает в настоящее время в 

Казахстане период своего становления. Вновь создаются или продолжают свое развитие 

новые и уже ранее созданные профессиональные объединения и организации, 

ориентированные на решение отдельных задач в области управления рисками, в данной 

сфере регулярно проводятся конференции; крупные казахстанские компании, 

представляющие различные отрасли отечественной экономики, инициируют создание 

корпоративных систем управления риском. В данный процесс активно включаются 

западные консалтинговые компании, предлагающие модели из «наилучшей» зарубежной 

практики. В этих условиях особую важность приобретает проблематика формирования 

единого понимания цели риск-менеджмента, применяемой терминологии, 

организационной структуры и самого процесса риск-менеджмента, адаптированных к 

современным казахстанским условиям.  

В Республики Казахстан с 1 июля 2011 года действуют стандарты: СТ РК ИСО 

31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания; СТ РК ИСО/МЭК 

31010-2010 Менеджмент риска. Методы оценки риска; СТ РК ИСО 73-2010 Менеджмент 

риска. 

Мировая практика предлагает один из подходов к решению данной проблемы – 

стандартизация в области управления рисками. Общая проблема казахстанской экономики 

заключается, на наш взгляд, в неготовности руководства большинства промышленных 

предприятий воспринимать риск-менеджмент как один из неотъемлемых элементов 

управления производственным процессом. 

Таким образом, создание комплексного контроля над рисками выделены в качестве 

приоритетных задач обеспечения экономической безопасности Казахстана. Попытки 

менеджмента отдельных казахстанских предприятий разработать механизмы и 

инструменты управления рисками пока не могли обеспечить эффективного и системного 

управления рисками. И происходит это из-за отсутствия полноценной методологии 

управления рисками на базе современных информационных технологий, отсутствия таких 

технологий управления рисками, которые бы на сегодняшний день соответствовали бы 

масштабам и характеру современных угроз устойчивого развития, требованиям 

инновационного развития производственных комплексов и регионов.  
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УДК 336.2 

 

Салық жүйесін жетілдіру -  әлеуметтік-экономикалық жанама 

ықпал етудің елеулі құралы 
 

Бекбауов Б.Т., аға оқытушы 

Қ.И. Сәтпаев атындағы қазақ ұлттық техникалық университеті, Алматы қ. 

 

Нарықтық экономика жағдайындағы Қазақстан Республикасында қоғамдағы 

қандай болмасын процестерге мемлекеттік әкімшілік жүргізу арқылы тікелей ықпал ету 

мүмкіндігінің тарыла бастағаны бүгін баршаға аян. Бұл орайда халықаралық ӛркениетті 

стандарттар мен нарық талаптарына сай келетін, қоғамдық және мемлекеттік мүдделерге 

қол жеткізуге жол ашатын әлеуметтік-экономикалық жанама ықпал етудің елеулі құралы 

салық жүйесі. 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылдың 26 желтоқсанында 

«Қазақстан Республикасының салық салу бойынша кейбір заңнамалық актілеріне 

ӛзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңына қол қойған болатын. Осы Заң 

негізінде салық салу саласындағы тиімсіз нормалар жойылып, резервтердің мӛлшерін 

азайтудан түсетін және жылдық жиынтық кірістен алынатын табыс түрлері кеңейтілді.  

Жалпы, Қазақстандағы салық жүйесі туралы сӛз еткенде, саладағы үкіметтік саясат 

салықтық жеңілдіктердің кӛмегімен экономиканы дамытудың басым бағыттарын қолдауға 

негізделіп отырғанын айтпай кетуге болмас. Біздегі Салық кодексінің негізгі ережелері 

экономиканы жаңғыртып, әртараптандыруға, экономиканың нақты секторындағы 

кәсіпорындар мен ӛндіріс, аграрлық сектор саласындағы шағын және орта бизнес 

субъектілері үшін салықтық жүктемелерді азайтуға толық мүмкіндік береді. Сонымен 

қатар, экономиканың кен ӛндіруші секторындағы қарқынды күшейтуге, салықтық 

жеңілдіктерді оңтайландырып, жоспарлау жүйесін жетілдіруге де заңдық тұрғыдан 

жеңілдіктер қарастырылған. Ал саладағы салықтық әкімшілендіру деңгейінің сапасын 

арттыру ӛз алдына бӛлек әңгіме. 2009 жылдан бастап заңды тұлғалардың табысын 

арттыру мақсатында ұжымдық табыс салығы 20%-ға (бұған дейін 30% болған) дейін 

азайтылды. Араға екі жыл салып, тӛлем кӛзінен ұсталатын ұжымдық табыс салығы 10%-ға 

тӛмендеді. Қазақстанда шағын және орта бизнес кәсіпорындарына да салықтық 

жеңілдіктер жасалып отырғанын байқауға болады. Атап айтсақ, қазір бизнестің мұндай 

түрінде ұжымдық табыс салығы бойынша міндетті аванстық тӛлемдер жоқ. Тек жылдық 

табысы «Республикалық бюджет туралы» Қазақстан Заңы бойынша сәйкес белгіленген 

айлық есептік кӛрсеткіштің 325000 есе кӛлеміне тең сомадан асып кеткен кәсіпкерлер 

аванстық тӛлемдер енгізу жолымен ұжымдық табыс салығын тӛлеуге міндетті.  

Салықтық жеңілдіктер беру механизміне бірқатар ӛзгерістер енгізілді. 

Инвестициялық салықтық жеңілдіктер енді ұжымдық табыс салығы бойынша ғана 

берілмек. Бұл арада елді елең еткізген жәйттің бірі – жер және мүлік салығына 

жеңілдіктердің алынып тасталуы. Сонымен қатар, инвестициялық жобаларды іске асыру 

үшін ҚР Индустрия және сауда министрлігінің Инвестициялар жӛніндегі комитетімен 

келісім-шарт түзу қажеттігі де кәсіпкерлерді бей-жай қалдырмады. Дейтұрғанмен, мұның 

бәрі инвестициялық климатты жақсарту үшін ӛте қажетті шаралар екенін жете 

ұғынып,түсіністікпен қарауға тиіспіз. 

Шығындарды ӛтеу мерзімін 3 жылдан 10 жылға дейін ұлғайту салық тӛлеушілерге 

инвестициялық салықтық жеңілдіктердің артықшылығын пайдалануға беріліп отырған 

мүмкіндіктің бірі. 

2003-2015 жылдарға арналған Қазақстанның Индустриялдық-инновациялық даму 

стратегиясын тиімді жүзеге асыру мақсатында фискалдық мүдделермен қатар, арнайы 

экономикалық аймақ аумағында қызмет ететін ұйымдарға ерекше салық салу режимін 
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орнату жолымен экономиканың басымдық берілген салаларын дамытуды ынталандыру 

механизмдері сақталып отыр.  

Еліміз тәуелсіздігін алғалы алғаш рет холдингтерге салық салудың жеңілдетілген 

режимі енгізілді. Мұндай режимге сәйкес Қазақстанда мынадай табыстар салықтан 

босатылады: 

– заңды тұлғаның – резиденттің барлық дивидендтері; 

– бағалы қағаздарды сату кезіндегі құн ӛсіміне және резиденттер мен резидент емес 

тұлғалардың бағалы қағаздары мен қатысу үлесі ел экономикасының шикізаттық емес 

секторымен байланысты болса, олардың қатысу үлесі; 

– ҚР аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының ресми тізімінде бар бағалы 

қағаздарды сату кезіндегі резиденттер мен резидент емес тұлғалардың дивидендтері, 

сыйақылары мен құн ӛсімі. 

Соңғы жылдары жанама салық салу жүйесінде де айтарлықтай ӛзгерістер орын 

алып отыр. Әсіресе, бұл ӛзгерістердің қосымша құн салығына (ҚҚС) анағұрлым кӛбірек 

қатысы бар. Қазақстанның салық жүйесіне ҚҚС енгізілген күннен бастап ғалымдар мен 

сарапшылар оны тӛлеу тетіктерін сынға алумен келеді. Сондықтан, елдің салық 

заңнамасына енгізілетін кез келген ӛзгертулер мен толықтырулар міндетті түрде ҚҚС-ға 

да қатысты болып отыр. 2009 жылдан бастап ҚҚС-ны тӛлеу тәртібіне бірқатар жаңа 

түзетулер енгізілді. Ең алдымен, шағын және орта бизнес саласындағы салықтық 

жүктемені жеңілдету мақсатында ҚҚС бойынша тіркеу есебінен міндетті қойылатын шегі 

екі есе – сәйкес қаржылық жылда белгіленген 15000-нан 30000 еселенген айлық есептік 

кӛрсеткішке (АЕК) дейін ұлғайтылды. Мұның нәтижесінде, айналымдағы қаржысы осы 

шекті деңгейден тӛмен салық тӛлеушілер тіркеу есебіне тұруға міндетті болмайды және 

ҚҚС-ны тӛлемейді. Сонымен қатар, әлеуметтік салық, мүлік салығы және кӛлік құралдары 

салығына да ӛзгерістер енгізілген.  Енді кӛлiк қозғалтқышының кӛлемi үлкен болған 

сайын қазынаға соғұрлым кӛп ақша тӛлеу керек болады. Заң жобасына енгізілген 

ӛзгерістер табыс салығына байланысты кӛптеген түйткілдерді тарқатуы мүмкін.Аталған 

жаңа заң жобасында еліміздің бірқатар заңнамасына, әсіресе, тікелей салыққа қатысты 122 

ӛзгеріс енгізілген екен. Онда жер теліміне, жылжымайтын мүлікке, ішімдік және 

темекімен қатар, қозғалтқыш кӛлемі 3000 текше см-ден асатын жеңіл ав токӛліктерге, жүк 

кӛтеру кӛлемі 10 тоннадан асатын ауыр жүк кӛліктеріне салынатын салықтардың сомасы 

түбегейлі ӛзгерген. 

Үнемді кластағы автокӛлікті тұтынушыларды марапаттап, оларға салық жағынан 

жеңілдік жасау, ал ысырапшылдарыната лапты қатайту мәселесі қоғамдық талқылауларда 

жиі айтылатын. 1100-ден 3000 текше см қоз ғалтқыштағы жеңіл авто кӛліктердің салық 

мӛлшерлемесі сол күйі қалдырылса, ал «моторы» 3000-нан жоғары 4000 текше см-ды 

құрай тындарына 15 айлық есептік кӛрсеткіш кӛлемінде, яғни 26 мың теңге салық 

салынады. Заң жобасы бойынша осы топқа жататын машиналардың ӛзі үшке бӛлініп, үш 

түрлі салық тӛлейді. Мәселен, қозғалтқыш кӛлемі 3500-ден жоғары 4000-ға дейінгі текше 

см құрайтын автокӛлік иесі қазір бюджетке 26 мың теңге салық тӛлесе, ендігі кезекте ол 

114 мың 250 теңгеге қалтасын қағуы тиіс. Сол секілді жүк кӛтеру мүмкіндігі бойынша 

ауыр кӛліктер ішінде 5 тоннадан асатындарға қазір ең жоғары салық (9 АЕК) салынады. 

Аталған заң жобасында ұсынылып отырған норма бойынша бұл категория да үшке 

бӛлінген: 5 тоннадан жоғары 10 тоннаға дейін (9 АЕК), 10 тоннадан жоғары 15 тоннаға 

дейін (15 АЕК), 15 тоннадан жоғарылар (100 АЕК). Бұл ретте осыған дейін 15 тоннаға 

дейін жүк кӛтеруге рұқсат берілген, жүк кӛлігі жыл сайын ел қазынасын 15 579 теңгемен 

толықтырса, енді олар 173 100 теңге беруі керек. 

Экономиканың аграрлық секторына қолдау жасау – мемлекеттің басым 

міндеттерінің бірі екені айқын. Ауыл шаруашылығы жерлерін тиімді пайдалануды 

ынталандыру мақсатында ауыл шаруашылығы ӛнімдерін ӛндірушілер үшін бірыңғай жер 

салығының 0,1%-дан 0,5%-ға дейінгі үдемелі салық мӛлшерлемесі енгізілді.  
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Соңғы он жылдың ішінде Қазақстанның салық жүйесі тұрақты түрде жетілдіріліп 

отырды. ҚҚС, ұжымдық табыс салығы, әлеуметтік салық пен жеке табыс салығының 

ережелері қайта қаралып, түзетілгенін осы бағыттағы жемісті жұмыстардың бірі ретінде 

атауға болады. Қазақстанның салық жүйесі, бірқатар шетелдік сарапшылардың пікірінше, 

ТМД елдері арасындағы ең оңтайлысы болып есептелгенмен, салада түйіні шешілмей келе 

жатқан мәселелер баршылық. Айталық, меншік салығын (жер салығы мен заңды және 

жеке тұлғалардың мүлік салығы) ұстау механизміне байланысты нақты проблемалар 

туындап отырғанына қарамастан, мәселе Үкіметтің назарынан тыс қалып отыр. Оның 

үстіне, Қазақстанның қолданыстағы заңнамасы бойынша жер салығы жер учаскелерін 

пайдалану мақсатына қарай ұсталады. Мамандардың пікірінше, қазіргі жер салығын 

есептеу механизмі тиімсіз. Мұндағы ең басты кемшілік – жаһандану жағдайындағы жер 

құнының нарықтық бағасы мен оның рӛлі есепке алынбай келеді. 

Мүлік және жер салығының кӛлемі субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметінің 

нәтижелеріне байланысты емес. Олардың салыстырмалы тұрақты салық базасы бар. 

Экономиканың ӛсіп, халықтың тұрмыстық деңгейі жақсаруына байланысты, 

жылжымайтын мүлік саны мен бағасы тұрақты ӛсіп отыратыны заңды құбылыс. Ал 

бюджетке негізгі кірісті келтіретін бұл екі салықтың үлес салмағы ӛте тӛмен және жылдар 

бойы ӛзгеріссіз қалады. Жер учаскелері заңды және жеке тұлғалардың меншігі ретінде 

жеке кәсіпкерліктің негізгі табыс кӛзі екені белгілі. Сондықтан, бүгінде жеке және заңды 

тұлғалар тӛлейтін жер және мүлік салығының кӛлемі, біздіңше, нарықтық экономика 

талаптарына жауап бере алмайды. 

Жаһандану жағдайындағы әлемдік тәжірибе мен салық жүйелерінің 

ықпалдастығын ескерсек, Қазақстандағы мүлік және жер салығын салу жүйесін 

реформалау қажет. Заңды және жеке тұлғалардан ұсталатын мүлік салығын жетілдіру 

жұмыстары мүлік салығын салудан жылжымайтын мүлік салығына кӛшуге бағытталуы 

тиіс. Ӛңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуында айтарлықтай айырмашылықтың 

болуына байланысты, жеке және заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер, шағын бизнес 

субъектілері үшін жылжымайтын мүлік салығын анықтауда сараланған мӛлшерлеме 

пайдаланылғаны жӛн. 

Түйіндей келгенде, салық жүйесі де тірі организм секілді. Оны тұрақты түрде 

жетілдіріп, реформалап отыру қажет. Мемлекеттік бюджеттің 70 пайызын салықтар 

құрайтынын ескерсек, тіпті, бұл заман талабынан туындап отырған қажеттілік екенін 

аңғару қиын емес. Ал заңды түрде белгіленген сол салықтарды, алымдар мен ӛзге де 

міндетті тӛлемдерді тӛлеу әркімнің мемлекет алдындағы борышы әрі міндеті екенін 

ұмытпауға тиіспіз. 
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Внедрение международных стандартов Базель III на сегодняшний день является 

актуальным вопросом практически для всех банковских систем мира, в том числе и для 

казахстанской банковской системы.  

Мировой кризис 2007–2009 гг. нанес сильный удар по собственному капиталу 

крупных мировых коммерческих банков и привел к нехватке высоколиквидных активов. 

Вследствие этого, многие банки понесли значительные убытки, некоторые из них прошли 

санацию и реструктуризацию своих долгов, другие были ликвидированы. Вследствие чего 

многие регулирующие и надзорные органы вынуждены были усилить контроль над 

банковской деятельностью, ужесточить требования по расчету и соблюдению 

пруденциальных нормативов, внести корректировки в законодательные акты. Решением 

данной проблемы также занялся международный Базельский комитет по банковскому 

надзору, который в ноябре 2010 г. в Сеуле на саммите стран «большой двадцатки» 

одобрил третье базельское соглашение Базель III. 

Банковская система Республики Казахстан (далее РК) так же понесла определенные 

убытки в период мирового кризиса и на сегодняшний день находится на стадии 

медленного восстановления. В связи с этим планировалось в 2013 г. в банках второго 

уровня РК ввести международные стандарта Базель III, в особенности показателей по 

оценке риска ликвидности. Однако эффективность внедрения международных стандартов 

стандартов Базель III по оценке риска ликвидности в Казахстане в 2013 г. была весьма 

сомнительна, в связи с недоработкой общих международных положений и стандартов, а 

также неготовности казахстанских банков второго уровня к выполнению качественных 

требований соблюдения показателей ликвидности. В конце 2013 г. Руководство НБРК 

объявила, что казахстанские банки второго уровня начнут поэтапно переходить на "Базель 

III" с января 2015 года. Но многие аналитики ссылаясь на сегодняшнюю 

неопределенность с разработкой новых международных стандартов, полагают, что 

стандарты Базеля в казахстанских банков второго уровня могут быть внедрены только в 

2019 году. Следовательно многие банки не торопятся с процессом внедрения 

международных стандартов, поскольку времени достаточно и можно посредством работы 

с капиталом и доходностью постепенно решить эти вопросы. Кроме того, отдельные 

страны могут вносить определенные поправки в ―Базель- III‖, предусмотренные на случай 

нехватки капитала. Например, в США уровень по капиталу первого уровня для обычных 

банков должен составлять примерно 6%. При этом для тех финансовых институтов, 

которые попадают в категорию ―too big to fail‖, то есть у которых размер активов 

превышает 4 млрд. долларов, оговорены дополнительные 3% капитала, то есть 

минимальный уровень должен быть не менее 9%. В разных странах может быть различная 

интерпретация. Но в целом то, что происходит, - это правильно и очень полезно, потому 

что это гарантирует появление и наличие в банковском секторе качественного капитала. 

Это своеобразная гарантия того, что не будет тех проблем, которые возникли в Альянс 

Банке или Банке Туран Алем [1]. 

На данный момент наиболее важной проблемой является получение усредненных 

данных по банковскому сектору. Если в какой-нибудь развитой стране взять топ-20 

крупнейших банков, то это будут однородные институты, у которых примерно 
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одинаковые показатели. А в Казахстане, вероятнее всего, в оценке будут использованы 

первые 12 банков, которые отличаются друг от друга по всем основным финансово-

экономическим показателям. Стабильные банки с хорошей репутацией пострадают из-за 

низкой эффективности деятельности слабых банков. В Казахстане уровень неработающих 

займов - 6%, и он может варьироваться до 30%. 6% означает, что большое количество 

времени и ресурсов банки тратят на риск-менеджмент. С учетом разнообразия положения 

банков в Казахстане, очень сложно представить, как может быть выведена усредненная 

цифра уровня неработающих займов и каким образом она может быть применена к 

разным банкам. Есть стабильные банки, которые зарабатывают прибыль и наращивают 

объемы кредитных операций.  

На данный момент внедрение международных нормативов Базель III является как 

возможностью, так и проблемой для банков второго уровня. Он указывает, что внедрение 

стандартов Базеля III даст конкурентное преимущество банкам второго уровня и 

продемонстрирует их устойчивость к дальнейшим экономическим кризисам. Это 

возможно при разработке и выборе каждым банком своей экономичной модели внедрения 

Базеля III, которая должна учитывать недостатки и сложности, присущие данным 

нормативам. Международные стандарты — это определенные принципы, и каждый банк 

подстраивает их под свою организационную политику, тем самым предавая нормативам 

элемент гибкости и возможность отклонения или изменения. При внедрении нормативов 

Базеля III коммерческая организация имеет выбор и может воспользоваться одним из двух 

методов — расширение существующей среды и развертывание новой нормативно-

правовой среды. По мнению экспертов, первый метод будет вариантом наиболее 

оптимальным по срокам и экономичным по издержкам для коммерческого банка. В этом 

случае в используемую систему вносятся изменения и корректировки, которые 

необходимы для выполнения международных требований. Второй метод — замена 

существующей регулятивной базы на новую, и он для некоторых организаций более 

выгоден по затратам, так как при его внедрении международные стандарты будут 

использоваться в готовом виде. Однако здесь делается оговорка, что первоначальные 

правила Базеля III будут корректироваться и изменяться, поэтому выбор правильной 

модели является наиболее важным моментом. К тому же банкам рекомендуется 

использовать автоматические системы управления и контроля показателей, так как 

выполнение таких процессов вручную значительно увеличит их расходы и затраты, а так 

же приведет к потере времени и возможным ошибкам ввиду человеческого фактора [2].  

При выборе той или иной модели, коммерческие банки должны так же учитывать 

сложности и проблемы, с которыми они могут столкнуться. Одной из них, является 

различие внутренних и международных норм внутри каждой страны. В связи с этим, одни 

страны будут корректировать свои нормативы и регуляторы под международные 

стандарты, другие будут выполнять одновременно как внутренние, так и международные 

стандарты. Для того, чтобы коммерческие банки были в состоянии предоставить 

регулятивным органам весь набор форм, они должны использовать централизованный 

подход к сбору и хранению всех необходимых данных, предоставив тем самым легкий 

доступ к информации финансовым отделам и отделам по управлению рисками. 

Централизованное хранение данных обеспечит качество и своевременность выполнения и 

заполнения форм, что является важным критерием успешного внедрения нормативов 

Базеля III. Те организации, которые имеют «большое число разрозненных хранилищ 

данных», будут иметь большие временные затраты и накладные расходы, тем самым 

снижая оперативность и эффективность своей работы. Таким образом, использование 

централизованного хранения информации позволит быстро и качественно управлять и 

передавать данные, проводить стресс-тестирование и аудит, а так же позволит риск-

менеджерам концентрироваться на решении первостепенных задач, а именно управления 

и уменьшения рисков банков второго уровня. Как отмечают казахстанские эксперты, с 

принятием международных стандартов, значительно сократится прибыльность 
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коммерческих банков. С одной стороны, это произойдет за счет реструктуризации 

бухгалтерских балансов, сокращения неэффективного капитала и увеличения ликвидности 

за счет повышения минимального значения активов. С другой стороны, эксперты 

отмечают удорожание банковских услуг и снижение объемов кредитования, так как 

проекты для финансирования должны будут соответствовать высокой кредитной оценке. 

Это приведет не только к снижению финансовых результатов банковской системы, но и к 

замедлению темпов экономического роста.   

Подводя итоги, еще раз хотелось заметить, что ликвидность является одной из 

основных качественных характеристик устойчивости, стабильности и надежности 

коммерческого банка и банковской системы в целом.  
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Кәсіпорынның айналым капиталының құрамын қаржылық менеджментінің 

кӛзқарасымен сипаттайтын болсақ, ол бухгалтерлік есеппен салыстырғанда кең ауқымды 

қамтиды. Бухгалтерлік есепте қысқа мерзімді қаражат бӛлу айналым активтерінің 

құрамында жеке дара есеп объектісі және есеп беру ретінде қаралады, ал қаржылық 

менеджмент қысқа мерзімді қаржы бӛлуді бос ақша қалдығы активтерін қор түрінде 

орналастыруды қарайды, ӛйткені ол кез келген уақытта кәсіпорынның қаржылық 

міндеттемесін орындауға қажет болуы мүмкін. 

Қаржы менеджментінің негізгі мақсатына сай, айналым активтерін басқару 

процесінде, оны басқаруға сәйкес саясат қалыптастырылады. Осы саясатты қалыптастыру 

процесінде есепке алатыны, кәсіпорынның тұрақты тӛлем қабілеттігін қамтамасыз ету 

талабы кӛп мӛлшерде айналым активтерін жасаудың қажеттілігін анықтайды, яғни 

кәсіпорынның қаржылық мүмкіншілігі шеңберінде орташа қалдықты барынша кӛбейту. 

Басқа жағынан қарағанда, ескеретін жай, кәсіпорынның айналым активтерін ұлттық 

валютамен сақтау кезінде, оның инфляцияға байланысты нақтылы құнынан айырылу 

қаупі бар, одан басқа ақша активтері ұлттық және шетел валюталарында сақтау кезінде ӛз 

құнынан айырылады, осыған байланысты олардың орташа қалдығын барынша азайтуды 

қажет етеді. Бұл аталғандарды айналым активтерін басқару саясатын жасаған кезде ескеру 

қажет. 

Сонымен, айналым активтерін басқару саясаты – кәсіпорынның жалпы басқару 

саясатының бір бӛлігі ретінде қаралады, олардың жиынтық қалдық мӛлшерін 

оңтайландыру арқылы кәсіпорынға тұрақты тӛлем қабілеттігі қамтамасыз етіледі [1]. 

Айналым капиталын қалыптастырудың бастапқы жағдайы айналым құралдарының 

жалпы кӛлемін бекіту болып табылады. Ол ӛндіріске тікелей әсерін тигізеді. Ол мына алда 
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қойған мақсаттарға байланысты: біріншіден, айналым құралдарының кӛлемі тиімді болуы 

керек. Басқаша айтқанда біржағынан белгілі бір дәрежедей сапалы және керекті 

шикізаттар мен материалдармен, отынмен жабдықтап, екінші жағынан ӛнеркәсіптік-

ӛндірістің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуі; екіншіден, оның кӛлемін анықтаған 

кезде келесі жағдайларды қарастыру керек: құралдарда алуға кеткен уақытты; 

тапсырысты қабылдау, ӛндірістің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін материалдық 

құндылықтарды сақтау, дайын ӛнімді сақтау, тұтынушыларға апаратын ӛнімді 

партияларға бӛлу, жарнама жасау, ӛнімді ӛткізуге кеткен шығындар. 

Айналым құралдары жалпы кӛлемі алдын ала құралған нормалар мен тұтынудың 

нормалары негізінде есептелінеді. Ӛндіріс барысында кеткен барлық шығындар қатаң 

түрде сметаларға сәйкес есептелінеді. Айналым құралдарының нормасы қордың кӛлемі 

мен уақытын анықтайды. Басқаша айтқанда, ӛндірістегі шикізаттар мен материалдарға 

тӛленген шоттардан бастап дайын ӛнімді ӛткізуге, сатуға кеткен шығындар үшін кеткен 

айналым құралдары (ақшалай) тӛленген уақыт аралығын кӛрсетеді. Айналым 

құралдарының нормасы әр қорға бӛлек есептелінеді: ӛндірістік аяқталмаған ӛндіріске; 

дайын ӛнімге, айналым құралдарының кӛп бӛлігі (85-90%) ӛндірістік қорлардың үлесіне 

кетеді. Ӛндірістік қорларды құруға кеткен айналым қорларын жоспарлап, реттеу мен 

бақылау үшін ағымдағы қауіпсіздік дайындаушы, мезгілді деп бӛледі. 

Олардың айырмашылығы, мысалы: ағымдағы қорлар ӛндірістің үздіксіз жұмыс 

істеуін қамтамасыз етеді. Қауіпсіздіктегі (кепіл) қорларды ӛндіріс процесіндегі күтпеген 

жағдайда қолдануға болады, ол егер шикізаттар мен материалдардың кешіккен жағдайда, 

сапасыз шикізаттар әкелінсе қолданады. Айналым құралдарын ӛндірістік емес тұтынуға 

тарту деп санауға болады. Бұндай жағдайда қорларды тек ӛндірістік шикізаттармен 

қамтамасыз ететін болса ғана құру керек. Басқаша мұндай қамтамасыз ету түрін 

«транзиттік әкелімдер» деп аталады. Тәжірибеде кӛбінесе әкелінгенше шикізаттар мен 

материалдарды қосымша тексеріп, тәжірибе жасап, ӛндіріс процесіне дайындау істері 

жүргізіледі. Белгілі бір уақыт аралығындағы ӛндірістің тоқтап қалмауын әсіресе 

мерзімдік, қордың мақсаты болып табылады. Мерзімдік қорлардың жұмыс жасау уақыты 

белгілі бір, яғни шектеулі және шикізаттардың сақталуы анықталғандықтан мерзімдік 

қорлар басқа қорлардан ерекшеленеді. Орташа айналым құралдарының бӛлек материалдар 

мен шикізаттарға, жартылай дайын ӛнімге және тағы басқа бӛлек шығындарға орташа 

ӛніммен айналым құралдарының есептелінуі.  

Айналым құралдарының нормасы әр шикізаттар мен материалдар бойынша ӛзіне 

бірнеше кӛрсеткіштер есептелінеді: ағымдағы әкелінген уақыты, қауіпсіздік, траспорттық, 

технологиялық қормен, жүкті әрі-бері тасу, орналастыру, қоймаға орналастыру 

шығындары. Бұлардың әрқайсысы айналым қорлар нормасын жасауға әсерін тигізеді. 

Дайын ӛнімге айналым құралдар нормасын анықтау үшін қоймадағы кеткен 

уақытта дайын ӛнімді сорттау, тапсырыс бойынша бӛлу, керекті станцияларға апару 

барлығы жатады. Шикізат пен материалдар, ыдыстар, жӛндеуге арналған бӛлшектер т.б. 

қордағы айналым құралдарының мӛлшерін анықтаудың ӛз ерекшеліктері бар. 

Шығарылған ӛнімнің сапасы жоғары болған жағдайда, әсіресе ӛндіріс ӛнімдерінде 

70-80% негізгі бұйым немесе тауардың құрамы шығарылады. Негізгі осы ӛнім түрлерінде 

айналым құралдардың орташа есептелінген айналым құралдарының нормасы 

есептелінеді. Ол қоймада орналасқан барлық дайын ӛнімге қолданылады. Шығарылған 

заттардың айналым құралдар нормасы тӛлем құжаттары мен шоттардың банкке 

тапсырылған уақытында есептелінеді. 

Айналым құралдарын тиімді пайдалануда, кәсіпорынның қаржы жағдайын 

сауықтыруда дебиторлық қарыздарды азайту маңызды рӛл атқарады.  Дебиторлық 

қарыздар аванс түрінде тӛленетін салықтар мен басқа міндеттемелерді артығымен тӛлеу, 

есеп беретін адамдардың қаржыны (іс-сапар, кӛлік және басқа шығындар) уақытылы 

қайтармауы, тӛлем уақыты ӛтіп кеткеннен кейін күдікті қарыздардың пайда болуы, 

келісімшарт міндеттерін бұзудан болатын даулы қарыздар және т.б. нәтижесінде пайда 
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болып, қаржыны айналымнан алшақтады. Дебиторлық қарыздарды басқару дегеніміз, ең 

алдымен уақыты ӛткен қарыздардың, қаржының есептегі айналымдылық жағдайын 

қадағалау. Айналымдылықты динамикада жеделдету оң қарқын ретінде қарастырылады. 

Сонымен бірге дебиторлық қарыз деңгейіне әсер ететін бірқатар факторларды ескеру 

қажет: ӛнім түрі, нарық сыйымдылығы, нарықтың осы ӛнім түрімен қанықтылығы, 

келісімнің шарттары, кәсіпорынның есеп айырысу жүйесі. Әсіресе, ӛткізілген тауар үшін 

есеп айырысудың  маңызы жоғары, ал олардың негізгі түрлерін қолма-қол есеп айырысу 

мен ақша аудару арқылы есеп айырысу құрайды. Тұрақты дамыған экономикада есеп 

айырысудың аударымдық түрлері  кӛп кездеседі. Оған жататындар: чектер, векселдер, 

есеп шоттары мен ағымдық шоттар арқылы есеп айырысу, әртүрлі банктер арасындағы 

корреспонденттік шоттар, сонымен бірге есеп палаталары арқылы ӛзара талаптарды 

есепке алу клирингтері. Экономика тұрақсыз жағдайда болғанда кӛбінесе алдын-ала есеп 

айырысу түрі басым болады. Есеп айырысудың аударымдарының түрлері мен ережелері 

Қазақстан Республикасының зандары арқылы реттеледі. Әлеуетті сатып алушыларды 

іріктеу мен келісім шарттар қарастырылған тауарды тӛлеу шарттарын анықтау ӛте 

маңызды. Сатып алушыларды іріктеу қарапайым түрде іске асады: бұдан бұрынғы 

уақыттағы тӛлем тәртібін сақтауы, оның сұрап отырған тауардың ақшасын тӛлей 

алатындығы жӛніндегі сатып алушының қаржылық жағдайынының болжамы, ағымдағы 

тӛлем қабілетінің деңгейі, қаржы тұрақтылығының деңгейі, кәсіпорынның – сатушының 

экономикалық және қаржылық жағдайлары (тауарландырылуы, қолма-қол ақшаға зәрулік 

деңгейі және т.б.). Талдауға қажетті ақпаратты жарияланған қаржы есептерінен, 

мамандандырылған ақпараттық агенттіктерден, ресми емес кӛздерден алуға болады. 

Мысалы АҚШ-тағы ірі «Дан энд Брэдстрит» ақпараттық агенттігінде бірнеше 

миллиондаған компаниялардың несие қабілеті туралы ақпараттар бар. Ал Қазақстанда 

болса занды тұлғалардың несие қабілеті туралы мұндай ақпарат алу әлі жолға 

қойылмаған. Ағымдағы активтердің құрамындағы дебиторлық қарыздардың үлкен үлес 

салмағы оның айналым капиталын басқарудағы орнының жоғары екенін анықтайды. 

Дебиторлық қарыздарды басқаруға мүмкіндік беретін бірқатар жалпылама ұсыныстар бар: 

- кейінге шегерілген (уақыты ӛтіп кеткен) қарыздар бойынша сатып алушылармен 

есеп айырысудың жағдайын бақылау; 

- бір немесе бірнеше ірі сатып алушылардың тӛлемеу қаупін азайту мақсатымен 

сатып алушылардың кӛп санына мүмкіндігінше бағытталу; 

- дебиторлық қарыздар мен кредиторлық қарыздардың ара қатынасын бақылап 

отыру: 

- дебиторлық қарыздардың кӛп мӛлшерде асып кетуі кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтылығына қауіп тӛндіреді де қосымша қаржыландыру кӛздерін тартуды (әдетте, 

қымбат тұратын) қажет етеді; 

- мерзімнен бұрын тӛлеген кезде жеңілдіктер беру әдісін қолдану қажет. 

Айналым капиталын басқару кезінде сатып алушылармен тиімді қарым қатынас 

орнатудың маңызы зор және оған кіретіндер:  1. Несие беруге болатын клиенттерді 

сапалық іріктеу, яғни, тиімді несие шарттарын анықтау; қойылатын талаптардың айқын 

процедуралары; клиенттердің келісім шарттарын қалай орындап жатқандығын қадағалау. 

2. Әкімшілік етудің тиімді жүйесін таңдау, яғни, ӛнім түрлері, қарыз кӛлемі, тӛлем уақыты 

және т.б. бойынша дебиторлардың мониторингі; жұмыстың аяқталу, ӛнімнің тиелу, тӛлем 

шарттарын кӛрсету сәттері арасындағыуақыттық интервалдарды минимизациялау; тӛлем 

құжаттарын тиісті әдістері бойынша бағыттау; клиенттердің тӛлем шарттары бойынша 

талаптарын мұқият қарастыру; шоттарды тӛлеу мен тӛлемдерді алудың айқын 

процедурасы [2]. 

Экономикалық дамыған елдерде жеңілдіктер жүйесінің неғұрлым кӛп тараған 

түріне спонтанды қаржыландыруды – есеп айырысу уақытын азайтқаны үшін сатып 

алушыларға жеңілдіктерді анықтауды жатқызуға болады. Оның мәні бойынша сатып 

алушы алған тауары үшін белгілі бір уақыт ӛткенге дейін тӛлесе, бағасына қомақты 
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жеңілдік ала алады. 

Бұл мерзімнен соң сатып алушы тауардың толық құнын келісілген тӛлем уақыты 

ішінде тӛлейді. Жеңілдік беру сатып алушыға да, сондай-ақ сатушыға да тиімді. Сатып 

алушы тауар сатып алуға кететін шығынның азайғандығынан пайда тапса, екіншісі 

дебиторлық қарызға салынған қаржының айналымдылығын жылдамдату арқылы жанама 

пайда  табады. Осылайша спонтанды қаржыландыру қаржы алудың салыстырмалы арзан 

түрі болып табылады; мұндай несиелендіру клиенттен кепілдікті қажет етпейді және 

жеңілдік кезеңінің жеткілікті ұзақ уақытымен тартымды. 

Дебиторлармен жұмыс істеудің тиімділігін арттыру үшін шетелдік кӛптеген ірі 

компаниялар дебиторлық қарыздармен жұмыс істеуге мамандандырылған ӛзіндік 

құрылымдар болмаса салалық компаниялар ашады. Бұл құрылымдардың тар  

мамандандырылуы дебиторлармен жұмыс жасаудың дәстүрлі тәсілдерін пайдаланып  қана 

қоймай, сондай-ақ қазіргі заманғы әдістерді, мысалы векселдерді есептеу, секьюритизация 

және факторинг сияқты тәсілдерді де пайдалануға мол мүмкіндік береді. Векселді есепке 

алудың негізгі экономикалық мақсаты: жеткізіп берушілердің дебиторлық қарыздарының 

тез арада оның есеп шотындағы ақша түріне айналуы. Векселдің номиналды құны жоғары 

болған сайын соғұрлым жоғары соманы банк дисконт түрінде ұстап қалады. Вексел 

бойынша тӛлем уақытына дейін қаншалықты аз күн қалса, банкке соншалықты аз дисконт 

есептеледі.  

Активтердің секьюритизациясы дегеніміз кепілдікке қамтамасыз етілген бағалы 

қағаздардың эмиссиясы. Бұл операцияның мән-мағынасы мынада. Бір несие мекемесі 

салыстырмалы бірыңғай мүлікпен қамтамасыз етілген несиелерін (мысалы, дебиторлық 

қарыздар) пұлға жинақтайды да, жалпы қамтамасыз етілу үшін бағалы қағаздар 

шығарады. Жеке активтің құндылығы онша жоғары болмауы мүмкін, бірак бірге 

жинақталған активтер біршама қомақты соманы құрайды. Секьюритизация процесіне кӛп 

жағдайда бірнеше қаржы институттары қатысады, олардың әрқайсысы ӛзінің 

функцияларын атқарады: несиелер беру, пұл құру, эмиссиялар жүргізу, сақгандыру, 

бағалы қағаздарға инвестициялау. 

Факторинг делдалдық операцияларға жатады. Факторингке мамандандырылған 

мекемелер (факторингтік компаниялар, фактор-фирмалар және банктердің факторингтік 

бӛлімдері) ӛз клиентіне қарыз болғандардан ақша қайтарумен және оның қарыз 

талаптарын басқарумен айналысады. Факторингтік операцияларға үш тарап қатысады: 

факторингтік компания, клиент (тауар жеткізуші, кредитор), кәсіпорын (қарыз алушы), 

фирма — тауар сатып алушы. Факторингтік қызметтер «қаржыландырумен» және 

«қаржыландырусыз» кӛрсетіледі. Бірінші жағдайда фактор-фирмаға шот-фактураны 

сатқан клиент соңғысынан тӛлем  уақыты болғанда шот-фактура сомасын алады. Екінші 

жағдайда жеткізілген тауардың құнының кӛп бӛлігін (70-90 пайызын) жеткізуші фактор-

фирмадан тауар жӛнелтіле сала алады. Қалған сома тӛлемеу қаупін жабу үшін және тауар 

үшін тӛлем уақыты болғанда жеткізушіге тӛлену үшін ұсталынып қалады (пайыздар мен 

комиссиондық тӛлемдерді алып тастағанда). Іс жүзінде фактор-фирма ӛзінің клиентіне 

несие береді. Яғни жеткізілген тауарлардың алдын-ала тӛлемі ретінде қаржыландыруды 

іске асырады. Бұл операция кәсіпорын үшін біршама қымбат. Батыс практикасында 

дебиторлық қарыздар сомасының 50 пайызына дейін шығын болып кететін жағдайлары 

жиі кездеседі. Кәсіпорын жаңадан құрылып жатқанда немесе ӛндірістік қызметін бастап 

жатқандағы факторингтің пайдалалығы ӛлшеусіз.  

Тауарлық-материалдық қорларды басқару. Қорлар мӛлшерін басқару проблемасы 

ақша ағымдарын басқаруға ұқсайды. Кәсіпорынның бір саласының ӛндірістік қорларының 

айналым уақыты, әдетте, оның капиталды қаншалықты табысты пайдаланғандығын 

сипаттайды. Запастардың жинақталуы ақша қаражаттарының тым мол қосымша кетумен 

байланысты. Бұл материалды құндылықтарды сақтау мерзімін қысқартудың мүмкіндігі 

мен дұрыстығын бағалауға қажетті баға береді. Ақшалардың сатып алу қабілетінің 

тӛмендеуі кәсіпорындарды уақытша бос қаржыларын материалдар запастарына салуға 
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мәжбүрлейді. Сонымен бірге, кәсіпорынның ӛндірістік процесіне қажетті шикізаттар мен 

материалдардың жеткізілмеуі (толық жеткізілмеуі) қаупін тӛмендеіудің мәжбүрлі шарасы 

болып табылады. Осыған орай айта кеткен жӛн, бір негізгі жеткізушіге бағытталған 

кәсіпорын бірнеше жеткізушімен келісімшарт негізінде жұмыс істейтін кәсіпорынға 

қарағанда анағүрлым осал жағдайда. 

Сонымен бірге тауарлы-материалды құндылықтардың қорларын жинақтау саясаты 

ақша қаражаттарының қосымша кетуіне мына себептерден әкеп соғады: 

- запастарды игеруге байланысты шығындардың ӛсуі (қойма ғимараттарын жалға 

алу мен оларды күту, қорларды тасымалдау шығындары, мүлікті сақтандыру және т.б.); 

- тауарлық-материалдық құндылықтардың ескіруі мен бүлінуіне, сондай-ақ 

жоғалуы мен бақылаусыз пайдаланылу қаупіне байланысты шығындардың ӛсуі; мүліктің 

кӛлемі мен сақталу уақыты қаншалықты кӛп болса, оның сақталынуын бақылау әлсіздеу 

(күрделілеу) екендігі белгілі; 

- тӛленетін салықтар сомасының ӛсуі. Инфляция жағдайында жұмсалған ӛндірістік 

запастардың нақты ӛзіндік құны (ӛзіндік құнға шығару сомасы) оның ағымдағы нарықтық 

құнынан әлдеқайда тӛмен. Нәтижесінде пайданың кӛлемі жалған болып шығады. Бірақ 

тап сол сомадан тӛленетін салық есептелетін болады. Қосымша құн салығы да осыңдай 

кейіпте. Запас кӛлемі ӛскен сайын мүлік салығының кӛлемінің ӛсетіндігін түсіндірмей-ақ 

қойса да болатын шығар: 

- қаржының айналымнан шеттетілуі, олардың «жансыздандырылуы». Қорлардың 

шектен тыс кӛлемі капитал қозғалысын тоқтатады, қызметтің қажылық тұрақтылығын 

бұзады. Ал кәсіпорын басшылары ағымдағы қызметке қажетті қаржыны (әдетте қымбат 

тұратын) жедел  іздестіре бастайды.  Сондықтан, тауарлы-материалдық құндылықтардың 

шектен тыс қорын «бизнестың  зираты» деп текке айтпаса керек. 

Қорларды жинау саясатының бұл және басқа да жағымсыз салдарлары бұдан 

бұрынғы сатып алуларда жасалған үнемнің жағымды тиімділігін жауып тастайды. 

Қорларды түзу және сақтау шығындарымен байланысты актив қаражаттарының біршама 

кетуі  оларды қысқарту жолдарын қарастыруды қажетті етеді. Мұнда тауарлы-материалды  

құндылықтарды түзу және сақтау шығындарының кӛлемін минимумға жеткізу туралы 

айтылып отырған жоқ. Мұндай шешім тиімсіз болар еді және басқа түрлі шығынға 

ұшыратар еді (мысалы, тауарлық-материалдық құндылықгардың  бүлінуі мен бақылаусыз 

пайдаланылуы). Мұндағы міндет қаржылық қиыншылық тудыруы мүмкін ӛте кӛп 

мӛлшердегі қорлар мен ӛндірістің тұрақтылығына қауіпті ӛте аз мӛлшердегі қорлардың 

арасындағы «алтын ортасын» табу. Бұл мәселе запастардың стихиялы түзілуі жағдайында 

шешіле алмайды. Запастардың жағдайын бақылау мен  талдаудың жолға қойылған жүйесі 

қажет. 

Запастарды басқарудың теориясы мен практикасында ресурстарды бақылаудың 

қанағаттанарлықсыз жүйесінің келесі негізгі белгілерін ерекше атауға болады: 

- запастардың сақталу ұзақтығының үнемі ӛсу қарқыны; 

- ӛткізілген ӛнім кӛлемінің ӛсу динамикасынан біршама асып түсетін запастардың 

үздіксіз ӛсуі; 

- қондырғылардың материалдың жоқтығынан жиі тұрып қалуы; 

- қойма орындарының жетіспеушілігі; 

- тауарлы-материалдық құндылықтар запастарының жетіспеушілігінен 

(жоқтығынан) тығыз тапсырыстан ауық-ауық бас тарту; 

- ескірген (кӛп жатып қалған), баяу айналатын запастарды есептен шығарудың кӛп  

сомасы;  запастардың бүлінуі мен жоғалуы салдарынан есептен шығарудың кӛп кӛлемі. 

Запастарды тиімді басқару үшін: 

- жоспарланған мерзімге шикізаттың қажетті мӛлшерін бағалау; 

- ауық-ауық тапсырыстың тиімді партиясы мен шикізатқа тапсырыс беру моментін 

нақтылау; 

- шикізатқа тапсырыс беру мен  сақгау шығындарын ауық-ауық нақтылау және 
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салыстыру; 

- запастарды сақтау жағдайларын үнемі қадағалау; 

- жақсы есеп жүйесінің болуы қажет. 
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При  изучении теоретических аспектов развития банковских операций и услуг в 

современных условиях можно установить, что сегодня практически ни один 

экономический процесс не происходит без активного участия банков. Изменения 

качественного характера банковской деятельности, в свою очередь, повлекли за собой 

увеличение числа банков и, как следствие, усиление конкурентной борьбы между ними. 

Инструментальные средства, которые могут и должны использоваться в процессе 

управления (самоуправления) банком, с некоторой долей условности делятся на 

следующие группы (наименования нетрадиционные): заемные, которые банк может брать 

в готовом виде, и собственные, создаваемые самим банком. К заемным группам относятся 

принципы управления, методы управления, структура управления. Собственные группы 

включают в себя анализ информации, планирование, регулирование и контроль.  

Таким образом, управление активами предполагает необходимость управления 

ликвидностью банка, доходностью его операций и всеми видами рисков, возникающих 

при работе на соответствующих финансовых рынках. Доходность и ликвидность – два 

основополагающих принципа, которые отражают сущность активных операций, 

присущих банку как коммерческому предприятию, использующему, главным образом, 

привлеченные средства. 

Главным условием жизнедеятельности банка, предметом его стратегического и 

оперативного управления, является рациональное сочетание активных и пассивных 

операций, их четкое структурирование, отсутствие дисбаланса при привлечении и 

размещении средств. 

Решению этих вопросов служит систематический анализ проводимых банком 

операций. Анализ активных операций банка проводится с точки зрения выявления их 

доходности, ликвидности и степени риска. Многолетняя практика банковского дела 

показала невозможность автономного решения этих проблем. Позитивные моменты в 

деятельности коммерческого банка могут быть достигнуты лишь в результате учета 

взаимозависимого характера этих показателей. 

В выборе подходов к политике размещения активов важны не догматические 

установки, а систематический анализ общеэкономической динамики.  

При проведении этого анализа руководством и экспертами банков должны 

учитываться такие факторы, как уровень деловой активности в обществе, подъемы и 

падения как спроса на кредиты, так и предложения вкладов, особенности денежно–
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кредитной политики властей на конкретном этапе, положение во всех сегментах 

финансового рынка. 

Для повышения эффективности управления активами необходимо произвести их 

перераспределение в пользу высокодоходных операций. Кроме того, необходимо 

сократить долю непродуктивных расходов в общей сумме расходов. Однако это должно 

происходить не в ущерб банку. Нецелесообразно сокращать расходы по обеспечению 

функционирования банка, но можно уменьшить сумму штрафа, пени, неустоек и другое.  

Так как основным источником процентных доходов являются операции по выдаче 

кредитов, необходимо активизировать работу банка в данном направлении. В свою 

очередь, для привлечения новых клиентов можно организовать самостоятельное 

привлечение клиентов специалистами банка путем проведения телефонных переговоров и 

индивидуальных встреч с разъяснением условий кредитования; проведение акций банка, 

направленных на улучшение действующих условий кредитования, активизацию 

рекламной компании по программам кредитования малого и среднего бизнеса. 

В современных условиях, основной проблемой механизма кредитования является 

задержка возврата ссуд клиентами банка, а то и вовсе их невозврат. Для того, чтобы 

избежать возникновения таких ситуаций, необходимо улучшить, в первую очередь, 

аналитическую работу при рассмотрении заявки на предоставление кредитных средств, 

более придирчиво изучать кредитоспособность клиента. Глубокое исследование заявки, 

предоставленного бизнес–плана позволит банку заранее предвидеть появление 

возможных рисков. Следует также тщательно анализировать правовой статус клиента, 

подлинность предоставляемых им документов, что требует наличия тесного сотрудниче-

ства с правоохранительными органами. 

Помимо учета общеэкономических особенностей, важным и, к сожалению, 

недооцененным условием рационального управления активами является тщательное 

изучение банком хозяйственной деятельности своих клиентов – как вкладчиков, так и 

заемщиков. 

Можно сделать вывод о том, что выработка конкретных схем активных операций 

предполагает гибкость, не шаблонность и оперативное реагирование на изменения в 

микро– и макросреде коммерческого банка. 

Метод проектирования оптимальных портфелей привлечения и размещения 

ресурсов филиалом коммерческого банка обладает рядом достоинств: рассчитывается 

максимальная доходность активов, удовлетворяющая нормативам; учитываются 

требования нормативов еще на этапе планирования портфелей; при ее использовании 

банковскими властями возможно проектирование оптимальной системы 

стабилизационных нормативов методами анализа чувствительности портфелей к 

нормативам. 

Основные задачи по развитию процессов в банке: построить систему , которая бы 

поддерживала расширение продаж через филиальную сеть, централизованный учет и 

систему управления рисками; создать совместно со стратегическим партнером систему 

управления рисками, полностью соответствующую европейским стандартам; создать 

систему мотивации и обучения персонала, которая бы обеспечивала высокое качество 

обслуживания клиентов и продажи всего набора продуктов через филиальную сеть; 

создать систему корпоративного управления, которая бы обеспечивала прозрачность 

решений и полную защиту прав акционеров группы; внедрить в банке систему по 

управлению отношений с клиентами. 

При разработке стратегии нужно опираться на выявленные в ходе ситуационного 

анализа сильные и слабые стороны банковской организации и внешние риски и 

возможности, оказывающие влияние на  ее деятельность,  и стараться выбрать те 

альтернативы дальнейшего развития, которые бы позволили решить поставленные задачи 

в условиях, диктуемых рынком и достигнутых внутренним потенциалом банка. Для  этого 

нужно последовательно определить принципы рeaлизации и развития всех функций 
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банковского менеджмента в ходе выполнения стратегического плана.  

Процесс принятия управленческих решений в банке должен строится на 

комплексном анализе структуры и динамики его активных и пacсивных операций, их 

соглacованности, доходности и стоимости, маржи по операциям банка, а также на оценке 

текущего уровня и прогнозе всех видов банковских рисков.  

В процессе ведения конкурентной борьбы возникает проблема оценки 

конкурентоспособности кредитных организаций, направленная на выявление их 

преимуществ и способствующая разработке собственной стратегии поддержания и 

укрепления рыночной позиции. Грамотно разработанная стратегия позволяет вывести 

банковский менеджмент на качественно новый уровень. 

При решении сложных финансово–хозяйственных проблем руководители банков 

сталкиваются со многими трудностями, в частности с проблемами управления 

банковскими ресурсами. Начнем с того, что выявление финансовых ресурсов связано с 

возможностью повышения эффективности использования имеющихся у банка ресурсов. 

Как правило, оценка эффективности деятельности коммерческого банка начинается 

с проведения комплексного анализа его финансово–хозяйственной деятельности. 

Как показывает практика, уже на этом этапе существует много проблем, иногда 

неразрешимых, а именно:  

– отсутствие достоверной и объективной информации; 

– отсутствие единых критериев оценки (В настоящее время используются 

множество различных показателей и коэффициентов.  

Проблема заключается в том, что внедрение нового вида услуг требует 

дополнительных затрат и увеличения оборотного капитала. С другой стороны, возникает 

вопрос: можно ли при тех же затратах (оборотных средствах) получить дополнительную 

прибыль, не расширяя ассортимента банковских услуг. 

Ключевую роль в управлении банковскими ресурсами играет информация, которая 

поступает к руководителю. 

Важное значение в деятельности любого коммерческого банка играет оценка 

эффективности отдельных направлений его деятельности. На основании этой оценки 

вырабатывается стратегия развития банка и составляется план работ его филиалов и 

подразделений, а также план реализации отдельных видов программ. 

Таким образом, необходимо отметить, что развитие рыночных отношений и 

увеличение конкуренции приводит к необходимости использования современных 

технологий управления в деятельности коммерческих банков. 
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Налоговая политика - совокупность мер по установлению новых и отмене 

действующих налогов и других обязательных платежей в бюджет, изменению ставок, 

объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением, налоговой базы 

по налогам и другим обязательным платежам в бюджет в целях обеспечения финансовых 

потребностей государства на основе соблюдения баланса экономических интересов 

государства и налогоплательщиков [1, ст.10]. 

Сложившиеся в государстве те или иные закономерности налоговых отношений 

отражают тактику и стратегию налоговой политики, являющейся составной частью 

финансовой политики. 

Налоговая политика, проводимая с расчетом на перспективу, - это налоговая 

стратегия, а на текущий момент - налоговая тактика [2, с.120]. 

Стратегические и тактические направления реализации налоговой политики 

государства  в отношении субъектов малого бизнеса представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Направления налоговой политики государства в отношении субъектов 

малого бизнеса 

 

Ежегодно Президент страны Нурсултан Назарбаев, выступая с ежегодным 

Посланием народу Казахстана, определяет основные направления внутренней и внешней 

политики на очередной финансовый год, в том числе направления, касающиеся налоговой 

политики. Данным Посланием Правительству Республики Казахстан Президент поручает 

внести на рассмотрение Парламента Республики Казахстан законопроекты, 

предусматривающие изменение ставок отдельных видов налогов, а также изучить 

Возможные варианты согласования проекта налоговой политики 

на очередной финансовый год 
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В зависимости от экономических, политических, социальных и других  

(возможно, непредвиденных) особенностей развития страны в следующем 

финансовом году возможны другие варианты развития налоговых отношений 
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возможность расширения сферы применения специальных налоговых режимов. 

Президентом подписывается Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 

Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый Кодекс), который будет вводиться в действие с 1 января очередного 

финансового года [3]. 

Данным Законом ежегодно вносится ряд существенных изменений и дополнений в 

Налоговый Кодекс Республики Казахстан с целью снижения налоговой нагрузки на 

налогоплательщиков и дальнейшего совершенствования налогового администрирования. 

Содержание и цели налоговой политики обусловлены социально-экономическим 

строем общества и интересами социальных групп, стоящих у власти. 

Экономически обоснованная налоговая политика преследует цель - 

оптимизировать централизацию средств через налоговую систему. 

В условиях высокоразвитых рыночных отношений налоговая политика преследует 

следующие цели: 

1. Перераспределение избыточных доходов преимущественно в социальных целях. 

2. Территориальное экономическое развитие. 

3. Регулирование доходности населения. 

Для достижения указанных целей налоговая политика ставит перед собой задачи: 

-  обеспечение государства финансовыми ресурсами; 

-  создание условий для регулирования хозяйства страны в целом; 

-    сглаживание возникающих в процессе рыночных отношений экономических 

диспропорций [2, с.134]. 

Важным вопросом разработки и формирования налоговой политики является 

установление и регулирование уровня налоговых ставок. В этой связи различают 

следующие типы налоговой политики: 

Первый тип - политика максимальных налогов, характеризующаяся принципом 

«взять все, что можно». При этом государству уготовлена «налоговая ловушка», когда 

повышение налогов не сопровождается приростом государственных доходов. Предельная 

граница ставок определена и зависит от множества факторов в каждом конкретном 

случае. Зарубежные ученые называют предельную ставку в 50 процентов [2, с.217]. 

Второй тип - политика разумных налогов, способствующая развитию 

предпринимательства, обеспечивая ему благоприятный налоговый климат. 

Предприниматель максимально выводится из-под налогообложения, но это ведет к 

ограничению социальных программ, поскольку государственные поступления 

сокращаются. 

Третий тип - налоговая политика, предусматривающая достаточно высокий 

уровень обложения, но при значительной социальной защите. Налоговые доходы 

направляются на увеличение различных социальных фондов. Такая политика ведет к 

раскручиванию инфляционной спирали. 

В сильной экономике все указанные типы налоговой политики успешно 

сочетаются.  

Согласно Закону Республики Казахстан от 10.07.2012г. № 36-V «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК» внесены изменения в 

Закон РК «О частном предпринимательстве» (от 31.01.2006г. №124-III). Так с 1 декабря 

2013 года введены новые критерии отнесения субъектов частного предпринимательства к 

малому, среднему и крупному предпринимательству: среднегодовая численность 

работников; среднегодовой доход, что представлено в таблице 1. 

Среднегодовой доход - сумма совокупных годовых доходов или доходов субъектов 

частного предпринимательства, применяющих в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан специальный налоговый режим на основе 

патента или упрощенной декларации, за последние три года, поделенная на три. Как 
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видно, введение новых критериев максимально сближает основной Закон, регулирующий 

деятельность субъектов малого бизнеса с налоговым законодательством. 

 

Таблица 1. Критерии отнесения субъектов частного предпринимательства по 

размерам бизнеса [4, ст. 47]. 

Субъекты 

предпринимательства 

Критерии отнесения 

Малое 

предпринимательство 

индивидуальные предприниматели без образования юридического 

лица и юридические лица, осуществляющие частное 

предпринимательство, со среднегодовой численностью 

работников не более пятидесяти человек и среднегодовым 

доходом не свыше 60 000-кратного  МРП (103 860 000 тенге), 

установленного законом о республиканском бюджете и 

действующего на 1 января соответствующего финансового года. 

Среднее 

предпринимательство 

индивидуальные предприниматели без образования юридического 

лица и юридические лица, осуществляющие частное 

предпринимательство со среднегодовой численностью более 50, 

но менее 250 человек. И среднегодовым доходом свыше 60 000-

кратного  МРП (103 860 000 тенге), но менее 3 000 000-кратного 

МРП (5 193 000 000 тенге). 

Крупное 

предпринимательство 

индивидуальные предприниматели без образования юридического 

лица и юридические лица, осуществляющие частное 

предпринимательство и отвечающие одному или двум из 

следующих критериев: среднегодовая численность работников 

более двухсот пятидесяти человек и (или) среднегодовой доход 

свыше 3 000 000-кратного МРП (5 193 000 000 тенге), 

установленного законом о республиканском бюджете и 

действующего на 1 января соответствующего финансового года. 

 

Так же серьезные изменения в сфере управления субъектами малого бизнеса 

произошли в 2014 году в налоговом законодательстве. В таблице 2 представлена 

сравнительная аналитическая характеристика основных положений налогового Кодекса 

2014 года в отношении условий применения специальных налоговых режимов. 

 

Таблица 2. Правовые основы применения СНР в 2013 - 2014 годы 

СНР на основе патента СНР на основе упрощенной декларации 

С 1 января 2014 года, согласно 

изменениям, внесенным в статью 429 

налогового Кодекса, предельный доход 

индивидуальных предпринимателей, 

применяющих СНР на основе патента, не 

может превышать 300-кратного 

минимального размера заработной платы, 

установленного Законом Республики 

Казахстан «О республиканском бюджете» 

и действующего на 1 января 

соответствующего финансового года. 

С 1 января установлены суммы предельного 

дохода за налоговый период в размерах 

кратных минимальной заработной плате, 

которые учитывают темпы инфляции и 

определены: 

- для индивидуальных предпринимателей – 

1400-кратный размер минимальной заработной 

платы; 

- для юридических лиц – 2800-кратный размер 

минимальной заработной платы. 

Для лиц, применяющих специальный 

налоговый режим на основе упрощенной 

декларации, с 1 января 2014 года налоговым 

периодом является полугодие (в 2013 году – 

квартал). 
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С 1 января 2013 года индивидуальные предприниматели вправе не осуществлять ведение 

бухгалтерского учета (кроме составления и хранения первичных документов) и составления 

финансовой отчетности при соответствии одновременно следующим условиям: 

- применяют в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан СНР на 

основе патента, упрощенной декларации; 

- не состоят на регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость; 

- не являются субъектами естественных монополий и регулируемых рынков. 

С 1 января 2013 года отменен разрешительный характер применения СНР и введен 

уведомительный порядок выбора СНР. 

Для применения специального налогового 

режима на основе патента вновь 

образованные индивидуальные 

предприниматели выбор данного 

специального налогового режима 

осуществляют в налоговом заявлении о 

регистрационном учете в качестве 

индивидуального предпринимателя 

одновременно с которым должны 

представлять Расчет стоимости патента. 

Датой начала применения специального 

налогового режима на основе упрощенной 

декларации является первое число месяца, 

следующего за месяцем, в котором 

представлено уведомление о применяемом 

режиме налогообложения. 

С 1 января 2014 года не вправе применять СНР 

для субъектов малого бизнеса юридические 

лица, у которых не только учредитель, но и 

участник одновременно является учредителем 

или участником другого юридического лица, 

применяющего СНР 

 

Как видно сфера применения специальных налоговых режимов субъектов малого 

бизнеса и предпринимательства с каждым годом значительно расширяется. И после 

оценки экономического эффекта в виде налоговой экономии от применения данного 

режима налогообложения многие налогоплательщики принимают решение в пользу 

выбора специального налогового режима.  

Таким образом, налоговая политика как совокупность научно обоснованных и 

экономически целесообразных тактических и стратегических правовых действий органов 

власти и управления способна обеспечить потребности воспроизводства и рост 

общественного богатства. Исходной установкой при проведении налоговой политики 

служит не только обеспечение правового порядка взыскания с налогоплательщиков 

налоговых платежей, но и проведение всесторонней оценки хозяйственно-экономических 

отношений, складывающихся под влиянием налогообложения. Следовательно, налоговая 

политика - это не автоматическое выполнение предписаний налоговых законов, а их 

совершенствование. 
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Становление казахстанского страхового рынка во многом происходило с 

использованием зарубежного опыта, о чем свидетельствует его нынешняя структура и 

требования, предъявляемые к страховщикам. В условиях рыночных отношений страховым 

организациям как составной части финансово-кредитной сферы принадлежит важнейшая 

роль в достижении и дальнейшем сохранении экономической стабильности. Несмотря на 

ускоренное становление, страховой рынок Казахстана все еще не получил достаточного 

развития по сравнению с другими секторами финансового рынка страны (по сумме 

активов, количеству обслуживающих клиентов, региональному развитию и т.д.). 

Состояние страхового рынка проявляется в возможности удовлетворения запросов 

страхователей в страховых продуктах, представленных на рынке. Это предполагает 

наличие объективных и субъективных факторов, как внешних, так и внутренних, 

влияющих на динамику спроса и предложения. С экономической точки зрения на 

потенциал страхового рынка, формируемый соотношением спроса и предложения 

страховых продуктов, проведение анализа возможно через выявления и учет факторов 

влияющих на динамику данного рынка. Структура факторов зависит, прежде всего, от 

особенности страхового продукта (услуги, защиты) и специфики спроса и предложения на 

страховые услуги. Исходя из этого, можно выделить группы факторов, непосредственно 

влияющие на развитие страхового рынка. Это объѐм капитала, число страховых 

организации, количество и качество профессиональных страховых менеджеров, 

использование современных методов и технологий страхования, наличие необходимой 

статистической информационной базы для расчетов страховых тарифов и возможности 

оценки страхового риска. Эти факторы предложения во многом определяют возможность 

роста потенциала рынка страховых услуг, ассортимент и содержание страхового продукта 

со стороны спроса. Рост потенциального страхового рынка так же зависит от спроса на 

страховую защиту и определяется следующими факторами: это потребность в 

страховании хозяйствующего субъекта и отдельных граждан общества, покупательная 

способность страхователей, позволяющая удовлетворить и спрос на определенный вид 

страховой услуги, оптимальная цена страхового товара, мотивация страхования и др. 

Первые страховые компании появились в 1990 году и их организационные структуры 

развивались от кооперативов и товариществ до акционерных обществ, что соответствует 

западным стандартам. К 1993 году, когда с принятием Закона «О страховании» были 

заложены основы страхового законодательства нашего государства, количество страховых 

организаций достигало 900. Многих связывало со страхованием только название. 

Требования предъявленные законом, смогли выполнить только 13 страховщиков. В том 

же году по инициативе 38 компаний был создан Союз страховщиков Казахстана. Указ 

президента Республики Казахстан от 19 апреля 1994 года «Об организационно-правовых 

мерах по формированию и развитию страхового рынка» дал право вести систему 

государственного регулирования страховой деятельности. В составе Министерства 

финансов был создан Департамент страхового надзора. В 1994-1998 годах был принят 

новый Закон «О страховании» и введено обязательное страхование гражданско-правовой 

ответственности владельцев транспортных средств. Увидела свет первая Концепция 

развития страхового рынка Республики. Уставной капитал страховой компании должен 

mailto:vernetkz@mail.ru
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был составлять 40000 МРП, или порядка 20 млн. тенге. Количество страховых компаний в 

этот период колебалось от 70 до 150.  

Таблица 1. Основные показатели страхового рынка Казахстана 

Показатели 2010 2011 2012 2013 

Количество страховых компаний, ед. 41 44 41 38 

В том числе по страхованию жизни, ед. 7 8 6 7 

Совокупные активы, млрд. тенге 224 269 298 343 

Страховые премии, млрд. тенге 162 150 133 153 

Страховые выплаты, млрд. тенге 50 58 30 27 

Отношение страховых премий к ВПП, % 1,1 0,8 0,65 0,7 

Отношение страховых выплат к 

страховым премиям, % 

31 39 23 18 

Отношение  страховых премий на душу 

населения, тенге 

9020 8700 7080 8645 

Совокупный собственный капитал,млрд. 

тенге 

126 166 180 209 

Источники: АФН КАЗ. 

 

Увеличение объѐма страхового рынка в минувшем году стало следствием прироста 

страховых премий в обрабатывающей промышленности, в строительстве, в сфере 

торговли и сельского хозяйства. Следует отметить, что наибольший объем собранных 

премий приходится на физические лица,  которые также показали положительную 

динамику роста в 2013 году. Данное увеличение в первую очередь связано с ростом 

премий по добровольным личным видам страхования. Тем не менее такая ситуация вряд 

ли свидетельствует о высоком спросе на страховые продукты со стороны населения. 

Отечественный страховой рынок по-прежнему ориентирован на корпоративный сектор. 

Формирование страхового рынка происходит в условиях экономического переходного 

периода. Такие макроэкономические явления, как спад производства, 

неплатежеспособность предприятий, инфляция, безработица повлияли на его состояние. В 

начале девяностых годов возникшие страховые компании не имели опыта, значительных 

финансовых средств, что в принципе оправдывают те действия, которые привели к 

неслучайному краху многих страховщиков, и в то же время уход этих страховых 

компаний вселил волну сомнения страхования как такового у большинства населения 

Республики Казахстан. В рамках исполнения государственной программы развития 

страхования в Республике Казахстан Указом Президента проделана немалая работа по 

созданию новой законодательной базы и современной инфраструктуры национального 

страхового рынка. Сохраняется стремление к повышению уровня финансовой 

устойчивости страховых организаций, которые размещают свои активы в наиболее 

легкореализуемые финансовые инструменты (1, с. 53). Новым этапом становлений 

отечественной страховой индустрии стал Указ Главы  государства (О дальнейших мерах 

по оптимизации органов государственного управления) от 30.06. 1998 года, согласно 

которому функции и полномочия органом страхового надзора были переданы 

Национальному банку. Принятый Закон «О страховой деятельности» на основе 

международных стандартов создает широкие возможности для притока в экономику 

инвестиций. Данный закон направлен на динамичное развитие финансового рынка 

Казахстана. Таким образом, с 1998 по 2004 годы были введены «Пруденциальные 

нормативы и иные обязательные к исполнению нормы и лимиты», Закон «О страховой 

деятельности», а так же новая государственная Концепция развития страхового рынка 

Казахстана до 2002 года. Количество нормативных актов, разработанных Департаментом 

финансового и страхового надзора Национального банка, достигло цифры 46, число 

страховых компаний за этот период сократилось до 34. Но при этом финансовые 
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показатели страхового рынка заметно увеличились. 6 января 2004 года, в соответствии 

с Указом Президента «О дальнейшем совершенствовании системы государственного 

управления Республики Казахстан», было создано Агентство Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. В ведение 

Агентства переданы функции контроля и регулирования деятельности страхового рынка. 

Таким образом, в настоящее время страховые организации осуществляют свою 

деятельность на основании Разрешения на создание страховой организации на территории 

Республики Казахстан и лицензий на осуществление деятельности по классам и видам 

страхования, выдаваемых контролирующим органом — Агентством по финансовому 

надзору и регулированию финансового рынка Республики Казахстан. Страховой рынок за 

последние 3-4 года окреп и улучшил свои позиции по сравнению с периодом становления 

– 1995-2000 гг. Это указывает на равномерное развитие его инфраструктуры и 

подотраслей страхования. Но увеличение доли добровольного страхования произошло за 

счет крупных корпоративных клиентов, участие населения в страховании осталось на 

прежнем уровне, даже после введения обязательных видов страхования. Негативно 

сказывается на развитие страхования малая капитализация страховых фондов по 

сравнению с другими сегментами финансовой системы. Это приводит к тому что до 90 

процентов крупных рисков страховые организации вынуждены перестраховывать у 

нерезидентов. Происходит значительный отток денежных средств за пределы Казахстана 

по каналам перестрахования. Объем страховых премий, переданных на перестрахование, 

составил 46 315,3 млн. тенге, или 29,8% от совокупного объема страховых премий. Так, 

для развития системы страхования в Казахстане, которая находится в стадии активного 

роста, необходимы эффективные административные и экономические методы 

активизации рынка страховых услуг как на государственном, так и региональном уровнях, 

которые позволят, с одной стороны, использовать страхование как финансовый 

инструмент защиты интересов населения, хозяйствующих субъектов и государства, 

снижая нагрузку бюджетов, и, с другой стороны, вовлечь средства страховых компаний 

как эффективных финансовых институтов, аккумулирующих денежные ресурсы 

страхователей по средствам предоставления страховой защиты, в инновационно-

инвестиционную деятельность для обеспечения потребностей экономики и социальной 

сферы в капиталовложениях и обеспечения устойчивого общественного развития.   

 

Таблица 2.Структура премий, переданных на перестрахование, в разрезе стран 

Страховые премии, переданные 

на перестрахование 

2012 2013 

Сумма, 

млн. 

тенге 

Доля в 

совокупности 

премиях,% 

Сумма, 

млн. 

тенге 

Доля в 

совокупности 

премиях,% 

Всего передано на 

перестрахование,  

в том числе: 

55880 49 59856 43 

Российская Федерация 21514 39 17658 30 

Великобритания 10673 19 12869 22 

Казахстан 7209 13 6824 11 

Германия 4359 8 5567 9 

США 2570 5 3113 5 

Бермудские острова 1900 3 1796 3 

Другие страны 7656 14 12031 20 

Всего принято на 

перестрахование от 

нерезидентов 

11102 10 6846 5 

Источники:АФН КАЗ. 
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Наибольший объем собранных премий приходится на страховую компанию 
«Евразия», которая, несмотря на отрицательную динамику прироста премий по итогам 
2013 года, сохранила лидирующие позиции. Следует выделить значительный прирост 
страхового портфеля АО«Казкоммерц-Полис» (+124%) и практически всех компаний по 
страхованию жизни, большинство из которых более чем в 2 раза увеличили объем 
собираемых премий. 

 
Таблица 3. Структура собранных премий по классам страхования в 2013 году 

Наименования классов страхования Премии, 
млн. тенге 

Динамика 
роста за 12 
месяцев, % 

Доля в 
портфеле 

Уровень 
выплат,% 

Добровольное личное страхование 36 134 62 24 38 
Страхование жизни 1 655 24 5 10 
Аннуитетное страхование 16 991 112 47 35 
Страхование от несчастных случаев 6 941 53 19 7 

Страхование на случай болезни 10 547 25 29 66 
Добровольное имущественное 
страхование 

80 487 3 52 5 

Страхование автотранспорта 3 367 -20 4 38 
Страхование ж/д транспорта 919 165 1 1 
Страхование воздушного транспорта 1 794 -6 2 18 
Страхование водного транспорта 1 258 -17 2 16 
Страхование грузов 4 522 10 6 15 
Страхование имущества 41 386 -12 51 2 
Страхование ГПО владельцев 
автотранспортных средств 

759 66 1 3 

Страхование ГПО владельцев 
воздушного транспорта 

1 315 28 2 0 

Страхование ГПО владельцев водного 
транспорта 

416 23 1 0 

Страхование гражданского-правовой 
ответственности 

17 906 49 22 0 

Страхование займов 490 19 1 4 
Страхование гарантий и поручительств 3 58 0 0 
Страхование от прочих финансовых 
убытков 

6 346 43 8 3 

Прочие 6 248 0 0 
Обязательное страхование 36 875 14 24 27 
Страхование ГПО ВТС 20 954 20 57 21 
Страхование ГПО перевозчика перед 
пассажирами 

910 32 2 1 

Страхование в растениеводстве 519 -24 1 162 
Страхование ГПО частных нотариусов 29 7 0 2 
Экологическое страхование 874 36 2 5 
Страхование ГПО аудиторских 
организаций 

15 14 0 0 

Страхование ГПО туроператора и 
турагента 

44 38 0 5 

Страхование ГПО владельцев опасных 
объектов 

906 -46 2 0 

Страхование работника от несчастных 
случаев при исполнении им трудовых 
обязанностей 

12 625 15 34 36 

ИТОГО 153 497 16 100 18 

Источники:АФН КАЗ. 
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Несмотря на общий прирост страхового рынка, объем страховых выплат по итогам 

2013 года снизился более чем на 9%. Данный факт в первую очередь связан с отсутствием 

крупных страховых выплат по имущественным видам страхования в минувшем году. В 

целом совокупный уровень выплат на страховом рынке Казахстана остается на крайне 

низком уровне. Так, к примеру, отношение страховых выплат к премиям по 

добровольным имущественным видам страхования не превышает и 5%, а в некоторых 

отдельных классах страхования данный показатель и вовсе равен нулю. Все эти факты 

демонстрируют низкую эффективность страхования как инструмента минимизации 

рисков, то есть страхователи фактически не получают должной отдачи от страхования, 

что, безусловно, имеет негативное влияние на развитие страховой культуры в нашей 

стране. Страхование в растениеводстве по-прежнему остается наиболее убыточным 

классом для отечественных страховых компаний. В 2013 году объем произведенных 

выплат по страхованию посевных площадей более чем в 2,5 раза превысил показатель 

страховых премий. Поэтому многие страховщики отказываются работать в данном 

сегменте рынка, а объем собираемых премий резко сокращается.  

 

Таблица 4. Топ-20 рынка по сбору страховых премий за 2013 год 

№ 

п.п 

Наименование  компании Страховые 

премии, 

млн. тенге 

Динамика 

прироста за 12 

месяцев,% 

Доля в 

совокупном 

обьеме 

рынка, % 

1 АО «СК «Евразия» 18 916 -17 12 

2 АO «СК «Казкоммерц-Полис» 16 628 124 11 

3 АО «СК «Халык - Казахинстрах» 14 755 14 10 

4 АО «Нефтяная страховая 

компания» 

9 151 40 6 

5 АО «СК «AllianzKazakhstan» 7 651 12 5 

6 АО «СК «НОМАД Иншуранс» 6 818 13 4 

7 АО «КСЖ Государственная 

аннуитетная компания» 

6 321 166 4 

8 АО «Чартис Казахстан Страховая 

Компания» 

5 868 6 4 

9 АО «СК «Лондон-Алматы» 5 298 91 3 

10 АО «СК Amanatinsurance» 5 078 72 3 

11 АО «СК «Виктория» 4 937 -35 3 

12 АО «СК «АМСГ» 4 842 22 3 

13 АО «СК «CентрасИншуранс» 4 676 33 3 

14 АО «КСЖ «Халык-Life» 3 381 139 2 

15 АО «КСЖ «Казкоммерц -Life» 3 291 62 2 

16 АО «СК «Alliance - Страхование 

Жизни» 

2 950 211 2 

17 АО «СК «Коммеск-Омiр» 2 805 57 2 

18 АО «КСЖ «БТА Жизнь» 2 777 21 2 

19 АО «СК «Альянс-Полис» 2 736 -15 2 

20 АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ» 2 586 1 2 

Всего    Топ-20 131 466 25 86 

Прочие 22 031 -18 14 

ВСЕГО 153 497 16 100 

Источники: АФН КАЗ 
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В целом на отечественном страховом рынке наблюдается стабильная тенденция по 

снижению его концентрации.  
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Согласно стандартной бюджетной методики Организации экономического 

сотрудничества и развития (далее ОЭСР) существует три уровня власти - центральные, 

региональные (штаты в США, кантоны в Швейцарии, провинции в Канаде и т.д.) и 

местные органы (где объединены все более мелкие административно-территориальные 

образования). Каждый уровень власти имеет свой бюджет и действует в рамках 

собственных бюджетных полномочий. Автономное функционирование бюджетов 

отдельных уровней власти и их (бюджетов), а также взаимоотношения, основанные на 

четко сформулированных нормах, и называются бюджетным федерализмом. Хотя 

политияескоеустройство (унитарное или федеративное), безусловно, накладывает 

отпечаток на характер бюджетной системы, определяющим фактором служит все еще 

степень централизации государственного управления. 

Любая модель бюджетного федерализма основывается на трех главных 

составляющих, которые являются условиями ее эффективного функционирования: 

во-первых, на четком разграничении полномочий между всеми уровнями власти по 

расходам; 

во-вторых, на наделении соответствующих уровней власти достаточными для 

реализации этих полномочий фискальными ресурсами; 

в-третьих, на сглаживании вертикальных и горизонтальных дисбалансов с 

помощью системы бюджетных трансфертов с тем, чтобы обеспечить на всей территории 

страны некий стандарт государственных услуг. 

Типы моделей бюджетного федерализма мало изучены. Интересным и полезным для 

анализа представляется произведенная английскими специалистами Г. Хьюзом и С. 

Смитом группировка стран ОЭСР (за исключением стран с малой численностью 

населения - Новой Зеландии, Ирландии и Люксембурга) в соответствии с такими 

признаками, как схожесть подходов к регулированию межбюджетных отношений, 

особенно исповедуемой философии бюджетного федерализма, соотношение ролей 

центральных и субнациональных властей [1]. 

В результате 19 стран ОЭСР были разбиты на 4 группы. В первую группу вошли 3 

федеративных государства - Австралия, Канада и США и 2 унитарных - Великобритания и 

mailto:Laura89.89@mail.ru
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Япония. Во вторую - страны Северной Европы: Дания/ Норвегия, Швеция, Финляндия. В 

третью - федеративные станы Западной Европы: Австрия, Германия и Швейцария. В 

четвертую - южные и западноевропейские 6 стран: Бельгия, Франция, Греция, Италия, 

Нидерланды, Португалия и Испания. 

При всей условности такого деления бюджетным системам сгруппированных стран 

свойственны определенные общие черты. Первая группа характеризуется относительно 

большей самостоятельностью региональных и местных властей, опирающейся на широкие 

налоговые полномочия, вторая - особенно высокой доле участия нецентральных мастей в 

финансировании социальных расходов, третья - существенной степенью автономности, 

бюджетов разного уровня в сочетании с развитой системой их сотрудничества и четвертая 

- значительной финансовой зависимостью районов от центрального бюджета. В 

перспективе разные модели бюджетного федерализма обретут свои названия, появятся и 

другие классификации. Пока же в самом общем виде можно выделить 2 типа: моделей - 

централизованные и децентрализованные. 

Анализ децентрализованных моделей межбюджетных отношений позволяет 

выделить три особенности. В частности, из 3-х главных функций органов власти и 

управления макроэкономической стабилизации, перераспределения национального дохода 

и производства государственных товаров и услуг - первые две реализуются центральным 

правительством, а тоетья делится между тремя уровнями власти. Кроме того, наделение 

полномочий по налогообложению разных уровней власти происходит в соответствии с 

указанным, распределением бюджетных функций. Налоговыми источниками централного 

бюджета становятся такие виды налогов, как подоходные на физических и юридических 

лиц, а также акцизное и таможенное обложение, тогда как субнациональные бюджеты 

довольствуются второстепенными источниками - налогами на товары и услуги, 

имущество и земли. Проблема устранения острых горизонтальных диспропорций 

решается главным образом путем предоставления целевых грантов, которые обычно 

выражаются в форме прямых трансфертов нуждающимся категориям населения. 

Примером децентрализованной модели является американский вариант 

бюджетного федерализма. Характерными особенности данной модели является: 

- равнительно более широкое участие региональных властей в перераспределении 

национального дохода и макроэкономической стабилизации, что ведет к более тесному 

бюджетному сотрудничеству региональных и центральных государственных структур; 

- повышение роли региональных властей в системе распределения налоговых 

доходов, в том числе национальных; 

- активная политика горизонтального бюджетного выравнивания, повышенная 

ответственность центра за состояние региональных государственных финансов, уровень 

социально-экономического развития территорий, что ведет к усилению контроля со 

стороны центра и некоторому ограничению самостоятельности региональных властей. В 

крайнем случае, это может выражаться в высокой степени централизации управления и 

превращения региональных властей фактически в агентов центральных структур. 

Кооперативные модели бюджетного федерализма используют многие европейские 

государства и прежде всего скандинавские страны. Поскольку доходы территориальных 

бюджетов состоят преимущественно из закрепленных за ними и регулирующих доходов, 

это свидетельствует об ограниченных возможностях формирования доходной части 

бюджетов местных органов власти, зависимости от вышестоящего уровня, непостоянстве 

источников территориальных доходов. Совместно используемые республиканско-

территориальные налоги составляют доход региональных бюджетов. Менее трети их 

доходов формируется за счет собственных налоговых источников [2]. 

Похожая система используется в федеративных европейских странах- Германии, 

Швейцарии и Австрии, в структуре которых преобладают совместные федерально-

территориальные налоги. 
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Достоинство модели - экономичность централизованного сбора налогов и широкие 

возможности аккумулирования средств в целях горизонтального выравнивания 

территориальных бюджетов. В то же время такой модели присущи и явные недостатки - 

тенденция к излишней централизации фискальных функций, соответствующая 

унитарному типу государственного правления, превращение местных органов власти 

фактически в агентов центральных структур, то есть потеря тех преимуществ; которые 

несет с собой децентрализация власти. 

При отсутствии необходимых стабилизирующих мер, недостатки этой модели 

проявляются в уязвимости формирования доходной части как федерального, так и 

регионального бюджетов, поскольку регионы могут не выполнять своих обязательств по 

перечислению налогов в федеральный бюджет, а центральные органы могут произвольно 

менять пропорции распределения налогов, опустошая региональные бюджеты. Это стало 

одной из главных причин острых бюджетных конфликтов между центром и регионами, 

отказа ряда регионов от долевого участия в налогах. 

Среди других высокоразвитых стран только территориальные бюджеты 

англосаксонских государств отличаются высокой долей в финансировании образования (в 

среднем 85%) и культуры (80%), в остальных расходах участие территориальных 

бюджетов незначительно. 

Для высокоразвитых стран характерно четкое распределение полномочий по 

расходам между разными уровнями власти, которому соответствуют распределение 

полномочий по доходам и механизмы формирования и регулирования межбюджетного 

движения средств. 

Исходя из опыта развитых стран, можно с уверенностью сказать, что основным 

преимуществом децентрализации является то, что она способствует созданию 

благоприятных условий для эффективной работы местных органов управления и 

способствует росту поступлений в территориальный бюджет. Всѐ это способствует 

максимальной независимости в региональной политике и вместе с тем сохранению единой 

бюджетной политики на всей территории государства. 

Опыт стран, в которых децентрализация получила реальное осуществление, 

показывает, что ее преимущества носят как политический, так и экономический характер. 

Децентрализация позволяет гражданам лучше знать своих представителей во власти, 

которые, в свою очередь, хорошо знакомы с проблемами и потребностями своих 

избирателей, и соответственно оказывают более активное влияние на выработку и 

реализацию политических решений. 

Децентрализация способствует повышению эффективности работы правительства 

и центральных государственных органов, так как освобождает их от решения задач 

местного характера и позволяет сконцентрироваться на стратегических вопросах развития 

страны, тщательном планировании и организации различных программ на 

республиканском уровне. 

Развитие процесса выборности на местах является толчком к дальнейшей 

демократизации и повышению политической активности населения в целом. 

В экономическом смысле децентрализация позволяет более рационально 

использовать государственные ресурсы. 

Главной целью бюджетной децентрализации является создание более тесной 

взаимосвязи между системой управления и населением, а это требует укрепления 

финансовой системы органов местного самоуправления. Задача заключается в 

предоставлении органам местного самоуправления определенных полномочий в сфере 

налогообложения и расходования средств, а также возможности самостоятельно 

определять параметры и структуру расходной части бюджета. Таким образом, население 

сможет самостоятельно определять состав местных органов самоуправления и активно 

участвовать в процессе управления. 
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Сочетание целого ряда факторов сделало необходимым проведение бюджетной 

децентрализации в развивающихся странах, а также в странах с переходной экономикой. 

Основной тенденцией, наблюдаемой в 1980-х и 1990-х годах, явилось создание 

демократически избранных органов государственного управления, как на центральном, 

так и на местном уровнях. Должностные лица, избранные, на местном уровне, всегда 

требуют дополнительных полномочий, а избиратели, со своей стороны, требуют развития 

самоуправления. Политики, участвующие в выборах на общенациональном уровне, часто 

используют в политических интересах обещания предоставить большую степень местного 

самоуправления. Требование общественности обеспечить достаточный уровень 

самоуправления настолько велико, что во многих странах это право гарантируется 

конституцией. Последнее исследование, проведенное в странах Латинской Америки, 

свидетельствует о значительном прогрессе в деле развития демократических институтов. 

Так, в 13 из 18 государств Латинской Америки представители местной исполнительной 

власти избираются населением, а в 17 из них проходят выборы в местные органы 

законодательной власти. 

Одной из негативных альтернатив децентрализации может явиться возникновение 

политического хаоса, а порой и развитие сепаратистских тенденций. Предоставление 

различной степени автономии, с учетом всего разнообразия существующих условий, 

может считаться одним из способов предотвращения распада государства [3]. 

В этом отношении необходимы ряд условий для того, чтобы в полной мере 

воспользоваться преимуществами бюджетной децентрализации: 

- представители местных органов самоуправления (МОС) должны избираться 

населением; 

- руководители МОС должны прямо или косвенно назначаться по решению 

местных советов, избираемых, в свою очередь, самим населением; 

- МОС должны быть предоставлены некоторые полномочия в вопросах 

налогообложения; 

- МОС должны нести определенную ответственность по расходованию средств 

бюджета; 

- МОС должна быть предоставлена существенная степень автономии при  

определении структуры предоставляемых услуг; 

- МОС должны быть предоставлены адекватные административные полномочия 

по сбору налогов для выполнения доходной части местных бюджетов. 

Другое преимущество бюджетной децентрализации по сравнению с 

централизованной системой состоит в том, что децентрализация налоговой структуры 

может фактически привести к увеличению общего количества привлеченных доходов. 

МОС могут расширить общую базу налогообложения с помощью различных 

инструментов, как это и делается во многих странах. К числу используемых инструментов 

можно отнести введение простых налогов на заработанные средства, налога на активы 

коммерческих предприятий, налога па имущество, налога с валового объема продаж, 

взимаемого е мелких фирм, а также налога с розничных продаж. 

Таким образом, преимущества бюджетной децентрализации заключаются в 

следующем. По своей природе государства с развивающейся и переходной экономикой 

являются нестабильными. Это объясняется целым рядом причин. 

Экономика некоторых из развивающихся стран почти полностью зависит от 

ограниченного числа основных статей экспорта (сельскохозяйственного или минерально - 

сырьевого). Небольшие государства оказываются уязвимыми в особенной степени. 

Размеры налоговых ставок и налогооблагаемой базы по основным видам налогов. Это 

позволит правительству контролировать уровень доходов и, в существенной степени, 

регулировать размер бюджетного дефицита. Во многих развивающихся странах и странах 

с переходной экономикой осуществляется контроль над уровнем расходов органов 

местного самоуправления. Для этого есть несколько способов: 



98 

 

централизованное установления уровня заработной платы служащих органов 

местного самоуправления, установление верхнего порога занятости в 

общественном секторе, и утверждение местных бюджетов органами 

власти более высокого уровня. 

Для большинства развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой характерны очень большие межрегиональные различия в уровне 

доходов и благосостояния. Для «бедных»регионов типичны низкая 

собираемость налогов и высокий уровень потребностей в расходах. 

Смягчение этих неблагоприятных финансовых различий является, как 

правило, задачей центрального правительства. Одним из общепринятых 

методов исправления этих различий является система выделения 

уравнительных трансфертов. 

В целом бюджетная децентрализация фактически препятствует выравниванию. 

Когда органам местного самоуправления предоставляются полномочия по 

налогообложению пли самостоятельному определению структуры расходов, а также 

некоторые возможности по осуществлению заимствования, преимуществами нового 

статуса, скорее всего, воспользуются регионы и без того более высокими уровнями 

доходов. Таким образом, при децентрализации бюджетной системы можно ожидать 

дальнейшего роста дифференциации между «богатыми» и «бедными» регионами. 

Многие исследования были посвящены сравнительному изучению уровней 

децентрализации расходов в различных странах. Используя показатель регионального 

участия  в общей структуре расходов в качестве зависимой переменной, рассчитываемой, 

исходя из данных МВФ, и применяя модель линейной регрессии, все исследователи 

приходят к сходным заключениям, о чем свидетельствуют излагаемые ниже выводы и 

толкования:  

- степень децентрализации в промышленно развитых странах в среднем вдвое выше, 

чем в развивающихся странах; 

- децентрализация непосредственно связана с уровнем экономическогоразвития. 

Можно утверждать, что рост доходов способствуетукреплениюорганов местного 

самоуправления по целому ряду причин: 

а) рост доходов связан с урбанизацией и повышением уровня грамотности, а оба эти 

фактора способствуют повышению эффективности работы органов местного 

самоуправления; 

б) рост доходов, возможно, предрасполагает к введению института выборов в 

органы местного самоуправления, которые в этом случае могут требовать большей 

автономии; 

в)  по определению, рост доходов означает наличие большего количества 

ресурсов. 

- степень децентрализации оказывается выше в крупных государствах с 

неоднородным населением. Более крупные страны с обширной территорией 

не могут эффективно управляться из центра. Определенная степень 

децентрализации необходима уже для того, чтобы вообще было возможным 

осуществление функции управления. К крупным государствам, в которых 

складывается децентрализованная система управления, относятся Россия и 

Китай, Индия и Бразилия, Нигерия и Южная Африка. Среди промышленно 

развитых стран это США, Канада, Австралия и Германия. 

- страны, находящиеся в состоянии войны или предвоенном состоянии, пишется 

более централизованными. 

Также мировой опыт показал, что бюджетная децентрализация может привести к 

сокращению расходов на поддержание инфраструктуры, что может оказать негативное 

влияние на развитие национальной экономики. Для большинства развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой характерны очень большие межрегиональные различия в 
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уровне доходов и благосостояния. Одновременно, при децентрализации бюджетной 

системы можно ожидать дальнейшего роста дифференциации между «богатыми» и 

«бедными» регионами. 

Как показывает мировой опыт, ни одной стране еще не удалось создать идеальную 

модель фискального федерализма. Под влиянием политических, исторических и 

национальных факторов в мире сложилось множество бюджетных систем, заметно 

различающихся между собой и часто противоречащих оптимальной теоретической 

модели, при этом, типы моделей бюджетного федерализма мало изучены. 

Анализ зарубежного опыта показал, что довольно интересной в практическом 

плане представляет стандартная бюджетная методика ОЭСР, которая выделяет три уровня 

власти - центральные, региональные и местные органы. Каждый уровень власти имеет 

свой бюджет и действует в рамках собственных бюджетных полномочий. Автономное 

функционирование бюджетов отдельных уровней власти и их (бюджетов), а также 

взаимоотношения, основанные на четко сформулированных нормах. 

Интересной практикой выступает опыт некоторых штатов США, когда 

финансовым обеспечением независимости и самостоятельности регионов служит 

представление им права совместного (федерально-регионального) использования 

налоговых баз. Иногда они имеют возможность вводить любые налоги, кроме тех, 

которые могут нарушать межрегиональную и внешнюю торговлю государства. 

Несомненный интерес представляет кооперативные модели бюджетного 

федерализма. Достоинство модели - экономичность централизованного сбора налогов и 

широкие возможности аккумулирования средств в целях горизонтального выравнивания 

территориальных бюджетов. В то же время такой модели присущи и явные недостатки - 

тенденция к излишней централизации фискальных функций, соответствующая 

унитарному типу государственного правления, превращение местных органов власти 

фактически в агентов центральных структур, то есть потеря тех преимуществ, которые 

несет с собой децентрализация власти. 

Исходя из опыта развитых стран, можно с уверенностью сказать, что основным 

преимуществом децентрализации является то, что она способствует созданию 

благоприятных условий для эффективной работы местных органов управления и 

способствует росту поступлений в территориальный бюджет. Всѐ это способствует 

максимальной независимости в региональной политике и вместе с тем сохранению единой 

бюджетной политики на всей территории государства. 
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УКД 336 

 

Банк ресурстарын жоспарлау және реттеу мәселелері. 

Қазақстандағы банк ресурстарының саясатын жетілдіру жолдары 

 
Едигеева З.Е., студент 

ғылыми жетекшісі Байдаулетова Г.О. 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 

Банк ресурстарының құрылымында тартылған қаражаттар үлесі меншікті 

қаржаттармен салыстырғанда ӛте жоғары, олардың есебінен банктің активтік 

операцияларының басым бӛлігі жүзеге асырылады.Нарықтық қатынастардың дамуына 

байланысты, сондай-ақ ескі банктік жүйе үшін уақытша бос ақшалай қаражаттарды 

тартудың дәстүрлі емес тәсілдерінің болуы, тартылатын қаражаттар құрылымын 

толығымен ӛзгертті десе де болады. 

Банктік тәжірибеде барлық тартылатын қаражаттарды жинақтау тәсілдеріне байланысты 

үлкен екі топқа бӛледі:  

 Депозитік  қаражаттар;  

 Депозиттік емес тартылған қаражаттар. 

Тартылған қаражаттар  ішінде ең кӛп бӛлігін депозиттер құрайды. Депозиттер, банк үшін 

бірден-бірарзан ресурс кӛзі болып табылады.Депозит — бұл клиенттердің (жеке және 

заңды тұлғалардың) банктегі белгілі бір шотқа салған және ӛздері пайдалана алатын 

қаражаттары. 

Депозиттік емес тартылған қаражаттар — бұл банктің алған қарыздары түрінде немесе 

ӛздерінің меншікті бағалы қағаздарын сату жолымен таратылатын 

қаражаттары.Депозиттік емес банктік ресурс кӛздері мен депозитгер ӛзара ажыратылады. 

Біріншіден, олар персоналдық емес, яғни банктің нақты клиенттің атынан тартылмайды; 

екіншіден, мұндай қаражаттарды тарту инициативасы банктің ӛзінен туындайды. 

Депозиттік емес тартылған ресурстармен кӛбіне ірі коммерциялық банктер айналысады. 

Ӛйткені, депозиттік емес қаражаттар ірі сомада сатып алынатындықтан да, оларды 

кӛтерме сауда операциялар сипатына жатқызуға болады. 

Банктін депозиттік операциялары. Депозиттік операциялар активті және пассивті 

болып бӛлінеді. Активті депозиттік операциялар — банктің уақытша бос ақша 

қаражаттарын басқа корреспондент-банктердегі шоттарда орналастыруымен байланысты 

операциялар. Пассивті депозиттік операциялар – бұл клиенттердің уақытша бос ақша 

қаражаттарын белгілі уақытқа және пайыз тӛлеу шартымен тартумен байланысты 

операциялар. Бұл операциялар кӛмегімен тартылған депозиттер пассив жағының кӛп 

бӛлігін алады және банктік ресурстарын калыптастырудың негізгі кӛзі[1.65б]. 

Қазіргі банктік тәжірибеде салымдардың, депозиттердің және депозиттік емес 

ресурстардың шоттарының әр түрлері кездеседі. Бұл банктердің жоғарғы бәсекелестік 

нарықта банк қызметтеріне деген клиенттер топтарының сұранысын қанағаттандыруға 

және олардың қаражаттары мен уақытша бос қаражаттарын банктік шоттарға тартуға 

ұмтылуына жағдай жасайды. 

Экономикалық мазмұнына қарай депозиттерді мынадай топтарға бӛледі: 

 Талап  етуіне дейінгі депозиттер; 

 Мерзімді депозиттер; 

 Жинақ салымдары;  

 Бағалы қагаздар. 

Сондай-ақ, оларды тӛмендегідей белгілеріне байланысты жіктеуге болады: 

 Мерзімдеріне қарай; 

 Салымиелерінің категорияларына қарай; 
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 қаражаттарды салу жоне қайтарьталу шартына қарай; 

 пайыз тӛлеу тәсіліне қарай; 

 банктің активтік операциялары бойынша жеңілдіктер алуына қарай; 

Отандық банктік тәжірибеде талап етуіне дейінгі депозиттерге мыналар жатады: 

 мемлекеттік, акционерлік кәсіпорындардың, сондай-ақ әр түрлі шағын 

коммерциялық құрылымдардың ағымдық шоттарындағы сақталатын қаражаттары; 

 әр түрлі мақсатқа тағайындалған қорлардың қаражаттары; 

 есепайырысудағы қаражаттар; 

 жергілікті бюджеттер қаражаттары және олардың шоттарындағы 

қаражаттар; 

 басқа банктердің корреспонденттік шоттарындағы қаражат қалдықтары. 

Мерзімді депозиттер мынадай түрлерге бӛлінеді:  

 меншікті-мерзімді депозиттер;  

 алдын ала алуы ескертілетін мерзімді депозиттер.  

Меншікті-мерзімді депозиттер сақталу мерзіміне қарай жіктеледі: 

 30 күнгедейінгі;  

 30-90 күнгедейінгі;  

 90-180 күнгедейінгі;  

 180 күннен 360 күнгедейінгі;  

 360 күнненжогары.  

Мерзімді депозиттердің мынадай ерекшеліктері болады:  

 Есепайырысу үшін пайдаланылмайды, әрі мұндай шоттарға ешқандай да 

есепайырысу құжаттары толықтырылмайды;  

 Шоттагы қаражат баяу айналады; 

 Түрақты пайыз тӛленеді; 

 Пайыз молшерінің ең жоғарғы деңгейі Ұлттық банкі тарапынан реттеліп 

отырады; 

 Ақшаны алуы туралы салым несінің алдын ала хабардар етуі талап етіледі; 

 Бұл шоттағы қаражаттар бойынша ең тӛменгі мӛлшерде резервтер 

белгіленеді[2.123б]. 

Тағы бір кеңінен таралған депозиттердің түрі - жинақ салымдары. Олардың 

белгіленген мерзімі жоқ, қаражатты қаражатты алуда ескертуін талап етпейді, салымның 

жоғары шегі шектелген, ақшаны салу және алу кезінде жинақ кітапшасын кӛрсетуі қажет. 

Банктер үшін мұндай шоттар қосымша жұмыстарды талап етеді: операцияны ресімдеу 

қиынырақ, кітапшаны жоғалту және ұрлатып алу жағдайына сай екі жақты тіркеу енгізу 

қажет және т.б. Компыотердің кӛмегімен жасалған жеке бет шоты туралы кӛшірмесі 

негізінде жинақ салымдарымен басқа салымдарды ауыстыруға мүмкіншілігі бар. 

Мерзімді депозиттер және жинақ салымдары депозитгік ресурстардың біршама тұрақты 

белігін білдіреді. 

Жинақ салымдарының тұрақты мерзімі болмайды. Бұл салымдардың түрі бойынша, 

мерзімді депозиттерге қарағанда тӛменгі мӛлшерде пайыз тӛленеді. Жинақ салымдары 

жинақ кітапшалары негізінде толтырылады. 

Жинақ салымдарының тӛмендегідей ерекшеліктері болады: 

 ақшалай қаражаттар сақтауда тұрақты мерзімі болмайды; 

 шоттағы қаражатты алдын ала алу барысында ешқандай да ескерту талап 

етілмейді; 

 ақшаны шотқа саларда немесе шоттан аларда міндетті түрде ақшалай 

қаражаттар қозғалысы кӛрсетілстін жинақ кітапшасының болуы талап етіледі. 

Отандық банктік тәжірибеде жинақ шоттары тек жеке тұлғаларға ғана ашылады. 

Ал, шетел тәжірибесінде мұндай шоттар коммерциялық емес ұйымдарға және іскер 

фирмаларға ашыла береді. 
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Отандық банктік тәжірибеде жеке тұлғаларға ашылатын жинақ салымдары салым 

операцияларының мерзіміне және мазмұнына қарай тӛмендегідей түрлерге бӛлінеді: 

 мерзімді жинақ салымдары; 

 қосымша жарна қосатын мерзімді жинақ салымдары; 

 ұтыссалымдары; 

 ақшалай-заттай ұтыс салымдары – мақсатты және ағымдық салымдар; 

 алдын ала алуын хабарлайтын салымдар; 

 валюталық салымдар.  

Мерзімді жинақ салымдарға түрақты мерзімі белгіленетін және сол мерзім ӛткенше 

алуға мүмкін емес салымдар жатады. Мерзімді жинақ салымдарына басқа жинақ 

салымдарға қарағанда жоғарғы мӛлшерде пайыз тӛленеді. Депозиттік және жинақ 

сертификаттары иемденуіне қарай екі түрлі болып келеді: 

 атаулы сертификаттар;  

 мәлімдеуші сертификаттар. 

Әлемдікбанктіктәжірибедедепозитгіксертификаттардыңмынадайекітүрі бар:  

 аударылатын;  

 аударылмайтын. 

Аударылмайтын депозиттік сертификаттар салым иелерінің қолдарында болып, 

уақыты жеткен соң банкке ұсынылады және басқа бір тұлғаларға екінші нарықта сатып 

алу-сату арқылы ӛтеді. 

Жинақ сертификаты жеке тұлғаларға арналып шығарылады. Жинақ сертификатының 

мерзімі 1 жылдан 3 жылғадейінгі мерзім аралығын құрайды.[3.85б] 

Банктің депозипік емес ресурстары.Банк депозиттік емес ресурстары банктің қысқа 

мерзімді ӛтімділігін қолдау мақсатында тартылады. Оларға: банкаралық несиелер, Ұлттық 

банктің несиелері, банктердің меншікті бағалы қағаздарын эмиссиялау нәтижесінде 

тартқан ресурстары, сондай-ақ отандық және шетелдік басқа да қаржы нарығынан сатып 

алынған ресурстары жатады. 

Банкаралық несие - бұл коммерциялық банктердің бір-біріне беретін несиелері. 

Банкаралық несие бұл басқа ресурстармен салыстырғанда ӛте қымбат ресурс болып 

табылады. Банкаралық несиенің негізін банкаралық депозиттер құрайды. Банкаралық 

депозиттер — бұл банктердің бір-бірінде ашқан корршотындағы қаражат қалдықтары. 

Депозиттік емес қаражаттардың бір түріне Ұлттық банктің коммерциялық банктерге 

қысқа мерзімді ӛтімділігін қолдап отыру мақсатында беріліп отырған мынадай несиелерін 

жатқызуға болады: овернайт (бір түндік) және күндізгі заемдар. 

Овернайт — банктердің Ұлттық банктегі корреспонденттік шотында дебеттік қалдықтың 

пайда болуына байланысты бір түнге берілетін несие. 

Күндізгі заем — банктік жұмыс күні ішінде банктердің Ұлттық банкте ашқан 

корреспондентік шотында уақытша қаражат жоқтығына немесе жетіспеуіне байланысты 

ақшалай аударымдар мен тӛлемдер жасау мақсатында берілетін несие. 

Ұлттық банктерде вексельдерді қайта есепке алу және несие беру — бұл қосымша 

қаражатқа деген қажеттілікке байланысты коммерциялық банктердің Ұлттық банкке 

коммерциялық вексельдерін кепілге бере отырып, ресурстар тарту тәсілі. 

Банкгер тек қарапайым вексельдерді ғана шығарады. Банк вексельдерін шығарудағы 

артықшылықтарға: біріншіден, вексельді тауарлар мен кӛрсетілетін қызметтер үшін есеп 

айырысуда пайдаланады; екіншіден, вексельдер ссуда ашу барысында кепілдік ретінде 

жүреді; үшіншіден, вексельді жеке және заңды тұлғалар қолдана алады; тӛртіншіден, 

вексельдердің ӛтімділігі жоғары; бесіншіден, вексельдер бойынша дисконт мӛлшерлемесі 

жоғары; алтыншыдан, вексельдің заңды немесе жеке тұлғаға ӛту барысында шектеулік 

болмайды; жетіншіден, вексельдің мерзімі әр түрлі..[4.5б] 

 Әлемдік тәжірибеде Орталық банктің және коммерциялық банктердің несиелері 

арасында тұрақты ӛзара байланыс байқалады. Бұндай байланыстар әртүрлі елдер бойынша 

ерекшелінеді, мысалы Германияда Орталық Банктің ставкалары несиелер бойынша 
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банктік ставкалардың ең жоғарғы шегін белгілейді, ал Франция мен Италияда ең тӛменгі 

шегі белгіленеді.Орталық банктің несиелері банктік ресурстар кӛзі болып табылады, соған 

сәйкес пайыздық саясаттың әсер етуі жалпы экономикаға таралады. Ақша-несиелік 

реттеудің осы құралы Қазақстандық банктік жүйені реформалау кезінде ереқше танымал 

болды, себебі Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің резервтері сыртқы факторларға 

қарсы түру үшін жеткіліксіз болды, ал ашық нарықтағы операциялар дамымады.Ал қазіргі 

кезде ақша-несие саясатының жалпы бағыты ставка деңгейлерін бақылау сақталуда, бірақ 

осы құралдың мәні біртіндеп азайып келеді. Бірақ, пайыздық саясаттан толық бас тарту 

мүмкін емес, ӛйткені осы құралдың инфляцияға қарсы тиімділігінің маңыздылығы зор. 

Мысалы, Америка Құрама Штаттары ресми ставкаларды белгілеуден бас тартқан елдердің 

бірі болып саналады. Германия, Жапония, Швеция елдерінде ресми пайыздық ставка 

инфляцияға қарсы реттеу құралы және ұлттық валюта бағамын реттеуші ретінде 

пайдаланылады..[1.75б] 

Әлемдік тәжірибеде пайыздық саясатқа жанама әсер ету шараларына кӛшу тенденциясы 

байқалуда. Бірақ, кӛптеген жағдайларда пайыздық ставкаларда жанами реттеу банктік 

резервтер келеміне әсер ететін әдістер арқылы ставкаларды тікелей белгілеуді 

ауыстыруды болжайды.Нарықты экономикасы дамыған елдерде макроэкономикалық 

реттеу салаларында жеткілікті мӛлшерде кӛп тәжірибе жинақталған. Бірақ осы салада 

басқа елдердің тәжірибесін толық пайдалану қажетті нәтижеге қол жеткізбейді. 

Сондықтан макроэкономикалық реттеудің мақсаттары мен әдістерін таңдау кезінде 

экономиканың дамуының нақты тарихи жағдайын ескеру қажет.Ақша-кредит саясатын 

iске асыру мақсатында Қазақстан Ұлттық Банкi мынадай операция түрлерiн жүзеге 

асырады: 

1) қарыздар беру; 

2) депозиттер қабылдау; 

3) валюталық интервенциялар; 

4) Қазақстан Ұлттық Банкiнiң қысқа мерзiмдi ноталарын шығару; 

5) мемлекеттiк және басқа да бағалы қағаздарды сатып алу және сату, оның iшiнде 

керi сатып алу құқығымен; 

6) коммерциялық вексельдердi қайта есепке алу; 

7) Қазақстан Ұлттық Банкi Басқармасының шешiмi бойынша басқа да операциялар. 

Қазақстан Ұлттық Банкi қайта қаржыландырудың ресми ставкасын ақша 

рыногының жалпы жай-күйiне, қарыздар бойынша сұраныс пен ұсынысқа, инфляция 

деңгейiне және инфляциялық болжалдарға қарай белгiлейдi. 

Мемлекеттiк және басқа да бағалы қағаздарды сатып алу мен сатуды Қазақстан Ұлттық 

Банкi жалпы ақша-кредит саясаты шеңберiнде жүзеге асырады.      

Қазақстан Ұлттық Банкi жүзеге асырылатын ақша-кредит саясаты шеңберiнде қаржы 

рыногындағы рыноктық сыйақы ставкаларына әсер ету мақсатында ақша-кредит 

саясатының негiзгi операциялары бойынша сыйақы ставкаларын белгiлейдi.Қазақстан 

Ұлттық Банкi ақша-кредит саясатының қабылданған бағдарларына сәйкес банктердiң 

қарыз алуының жалпы кӛлемiн реттейдi.Банктерге берiлетiн қарыздарды беру мен ӛтеу 

тәртiбiн, талаптарын, түрлерiн, мерзiмдерiн және лимиттерiн Қазақстан Ұлттық Банкi 

айқындайды.Қазақстандағы инфляцияға қарсы саясатты экономикадағы диспропорцияны 

бірте-бірте жоймай елестету мүмкін емес.Инфляцияға қарсы саясаттың басты элементі - 

қаржыны сауықтыру мен халық шаруашылығы экономикасын тұрақтандыру, залалды 

және шамалы рентабелді шаруашылық субъектілерін қысқарту болып табылады. Бұған 

халық тұтынатын тауарлаға бағаны кӛтеру жолымен емес, интенсификация негізінде және 

ӛндірістің тиімділігін кӛтеру арқасында қол жеткізіледі. Шетел несиелерін солай 

пайдаланған маңызды, оларды тезірек иесіне қайтарып, сӛйтіп аса мол пайда табу. Шетел 

ғалымдарының пайымдауынша, Қазақстандағы аса пайдалы салаларға — түсті 

металлургия, ауыл шаруашылығы, мұнай ӛндеу ӛнеркәсібі, жеңіл ӛнеркәсіп және туризм 

жатады. Сондықтанда осы салалар басымдылықлен дамуы қажет. Сырткы саудамен 
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айналысатын кәсіпорындарға толық валюталық ӛзін-ӛзі ӛтейтін жолға кӛшіру керек. Бір 

сӛзбен айтар болсақ, тұрғындардың ӛмір денгейіне әсер ететін инфляцияның келеңсіздігін 

тӛмендету үшін шаралар жүйесін іске қосқан жӛн. 
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Роль и значение малого и среднего бизнеса для развития 

экономики Казахстана 
 

Жуйриков К.К., д.э.н., профессор 

Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы 

 

Важной проблемой экономической политики любого государства в условиях 

рыночной экономики остается сформировавшийся малый и средний бизнес. 

Общая концепция развития предпринимательства в нашей стране опирается на 

программно-целевой подход в организации системы поддержки бизнеса, активизации и 

стимулировании коммерческого интереса в развитии предпринимательского сектора на 

государственном и региональных уровнях. 

Для этого имеются основные направления в поддержку бизнеса – это 

государственный заказ, отраслевые программы, развитие инфраструктуры, создание 

малых и средних предприятий, информационное обеспечение и пропаганда, кадры, 

ресурсное обеспечение, особенности применения финансового рынка, цены и 

ценообразование и т.д. 

Как правило, финансовые отношения возникают в процессе формирования и 

движения капитала, доходов, фондов, резервов и др. 

Именно финансовые ресурсы – это все источники денежных средств, 

аккумулируемых предприятием для формирования необходимых ему активов в целях 

осуществления всех видов деятельности. 

Финансовая политика любого предприятия вырабатывается под влиянием 

экономической политики государства. На этой основе разрабатывается и ценовая 

политика, которая является составной частью финансовой стратегии, влияющей на их 

коммерческую деятельность, играющей эффект на маркетинговую политику. 

В свою очередь, эффективный финансовый менеджмент позволяет формировать 

высокие темпы производственного развития хозяйствующего субъекта, обеспечивая 

постоянный рост собственного капитала, существенно повышать конкурентную позицию 

на рынке, обеспечивать стабильное экономическое развитие в перспективе. 

Однако для достижения целей следует ставить новые задачи, совершенствовать 

финансовое и общегражданское законодательство, изживать командно-административную 

систему, готовить квалифицированные кадры, знакомых с современными приемами 

управления финансами, необходимо изменить законодательную базу, уменьшив 

налоговое бремя, ввести налоговые льготы, упрощать процедуру регистрации, уменьшить 

объем финансовой отчетности, активно внедрять приемы финансового менеджмента, 
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осуществлять планирование своей деятельности с учетом стратегических и тактических 

моментов, стимулировать развитие финансовой инфраструктуры: консультационных, 

аудиторских компаний и др. 

В дальнейшем обеспечить сближение государственных и коммерческих интересов 

в развитии экономики, стимулировав капитал, чтобы развивать бизнес в интересах 

получения прибыли. 

Мешают развитию малого и среднего бизнеса ментальность наших людей, которая 

выражается в стремлении «заплатить поменьше, урвать побольше». Примеров для этого 

достаточно. Идея прекрасна: реализация, финансирование. Пришлось распродавать за 

долги это предприятие, на которого потратили 50 тыс. долл. США. Это о чем говорит? К 

сожалению, многие руководители высшего и среднего звена ещѐ не перестроились – не 

понимают, что кроме красивой упаковки нужно ещѐ и содержание. 

Бесспорно, в любом государстве малый и средний бизнес является основой 

стабильного гражданского общества, ядром формирующегося среднего класса и что 

именно от его развития зависит благосостояние граждан страны. 

Мировой опыт показывает, что если государство хочет развиваться динамично и 

устойчиво, то его социально-экономическая программа должна обязательно включать 

меры по стимулированию малого и среднего бизнеса.  

Сегодня в развитых странах на долю малого и среднего бизнеса приходится от 40 

до 90 процентов объема валового внутреннего продукта, а в Казахстане в этой сфере еле 

достигается до 18-20 процентов. Достаточно сказать только то, что, несмотря на 

количественный рост числа субъектов малого и среднего бизнеса его доля в ВВП страны 

ежегодно уменьшается. 

В свое время Уинстон Черчилль сказал, что одни видят в предпринимателях 

«бешенных волков», которых нужно уничтожать, другие же – «дойных коров», за счет 

которых должны существовать остальные члены общества. Между тем предприниматель 

– ни то, ни другое. Он соль земли, мотор рыночной экономики. 

В Казахстане класс предпринимателей недостаточно воспринимается как равные 

партнеры. 

У нас в Казахстане действует более 800 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, 

в них работают 2,4 млн. казахстанцев. 

Экономический эффект от малого и среднего бизнеса в 1,5 раза ниже показателя 

развитых стран. Вместе с тем объем продукции этого сектора вырос за последние четыре 

года в 1,6 раза и составляет более 8,3 млрд. тенге. 

Фактически малый и средний бизнес растет, однако его обороты и инвестиции в 

основной капитал сокращаются. 

Существующее финансирование в основном сосредоточено на национальных 

экономических интересах, в частности поддержке малого и среднего бизнеса. 

Такое намерение укладывается в рамки общей стратегии усилить свою роль в 

финансировании малого и среднего бизнеса Казахстана. 

Этому мешают создание малочисленных рабочих мест из-за неразвитости в этом 

секторе экономики. 

Следует заняться его развитием, предоставляя кредитные линии и консультации 

предпринимателям. 

Кроме того, следует увеличить рынки заемного капитала на котором в будущем 

следует предоставлять высококачественные финансовые услуги, повышая квалификации 

их работников, тем самым дальше развивая человеческий потенциал. 

Если сегодня львиная доля инвестиций осуществляется в промышленность, 

транспорт, энергетику, то теперь необходимо увеличивать финансирование на 

образование – это строительство школ, детсадов, больниц, аптек и т.д. 

Вместе с тем, малый и средний бизнес уже не хотят довольствоваться только 

продуктами и финансовыми услугами, им нужна комплексная поддержка этого бизнеса, в 
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числе которого консалтинг и сопровождение сделок по тому же финансированию, активно 

работая с другими потребителями финансовых услуг. Такие важные участки, как 

коммерческие банки, финансовые корпорации должны давать больше информации, 

работая в одном направлении. 

В Казахстане необходимо развивать финансовый механизм, который послужит 

локомотивом, чтобы повести весь малый и средний бизнес за собой. И здесь предлагается 

расширить существующие финансовые институты и внедрить новый – предэкспертное 

финансирование. Как это понимать. На это надо иметь экспортный контракт, чтобы 

производитель мог бы обратиться в коммерческие банки, чтобы получить кредиты под 

экспортную продукцию. Такая поддержка со стороны государства является эффективным 

инструментом. 

Согласно глобальному рейтингу, Казахстан входит в группу стран с самыми 

благоприятными условиями для ведения бизнеса, и эту тенденцию мы должны 

наращивать. Надо отменить все инертные правовые нормы, мешающие развитию бизнеса. 

Бизнес должен стать семейной традицией, передаваемой из поколения в поколение. 

Только выполнение вышеуказанных мер позволит малому и среднему бизнесу 

добиться крупных финансово-экономических результатов, а стране в целом добиться 

устойчивого экономического роста. 

Одним словом предприниматель – тот ключевой фактор, который способен снизить 

степень риска, привести свое дело к успеху. Все это приведет к получению наибольшей 

прибыли, а государство к пополнению своей казны – бюджета. 
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Уaқытшa бос aқшaлaй қaрaжaттaрды жинaқтaу – коммeрциялық бaнктeрдің 

aлғaшқы дәстүрлі–бaзaлық қызмeті. Бұл бaнктің пaссиві мeншікті кaпитaлы мeн 

тaртылғaн қaрaжaттaрдaн тұрaды. Мeншікті кaпитaл – бaнктің нeсиeлік рeсурстaрының 

мaңызды жәнe aжырaмaс бӛлігі, бірaқ ол оның бaрлық рeсурстaрының тeк 10%–ын 

құрaйды. Бaсқa кәсіпорындaрмeн сaлыстырғaндa қaржылық рeсурстaр құрaмындa 

мeншікті кaпитaлдың тӛмeнгі дeңгeйі болуы мынaндaй жaғдaйлaрмeн түсiндiрiлeдi – 

бiрiншiдeн, бaнктeр қaржылық нapықтapдa қaржы дeлдaлы рeтiндe бaсқa 

кәсiпорындaрдың, мeкeмeлeрдiң жәнe хaлықтың yaқытшa бос кaрaжaттaр сомaсын 

дeпозит түрiндe жинaқтaйды, осы жaғдaйдa олaрды тиiмдi бaсқaрaды, сондaй–aқ олaрдың 

қaуiпсiздiгiн қaмтaмaсыз eтeдi жәнe пaйдaлық нeгiздe қaрызды қaрыз aлушығa ұсынaды. 

Eкiншiдeн, дeпозиттeрдi мeмлeкeттiк caқтaндыру жүйeсi болaды, бұл сaлымдaрды жaппaй 

кepi aлу қayiптiгiн тӛмeндeтeдi. Үшiншiдeн, бaнктeргe тaртылaтын дeпозиттeр бaсқa 

кәсiпорындaрдың мaтeриaлдық обьeктiлeрiндe орнaлaстырғaн aктивтeрiнe қaрaғaндa 

қондырғы ғимaрaты ыңғaйлы, ӛтiмдi жәнe нaрықтa оңaй ӛткiзiлeдi[1, 298 б.]. 

Тaртылғaн қaрaжaттaр ішіндe eң кӛп бӛлігін дeпозиттeр құрaйды. Дeпозиттeр, бaнк 
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үшін бірдeн–бір aрзaн рeсурс кӛзі болып тaбылaды. 

Дeпозиттiң экономикaлық кaтeгориялaрын сипaттaйтын мынaдaй бeлгiлeрiн бӛлiп 

aйтуғa болaды: 

- дeпозиттeр бaнктeрмeн aқшaлaй қaйтa бӛлiну процeстeрiн қaрaстырaды, яғни 

сaлынғaн сaлымдaрдың aлу мeрзiмi кeлгeн кeздe сaлынғaн aқшa қaрaжaттaрының қолмa–

қол қaйтaрылуы шaрттaстырылғaн; 

- дeпозиттeр жeкe тaбыс бӛлiгi peтiндe кaпитaлмeн тығыз бaйлaнысты. Мұндaй 

қaйтa бӛлу қaтынaстaрының пaйдa болуы дeпозиттiк сaлымдaрды ӛтeу кeзiндe eсeптeлгeн 

пaйыздaр түрiндe тaбыс aлу жaғдaйының болуынa нeгiздeлгeн; 

- дeпозиттeр қaйтaрылу мeрзiмдeрi бойыншa кӛп түрлiлiгiмeн. сипaттaлaды. Бұл 

мeрзiмдiк сaлымдaр жәнe ұзaқ мeрзiмгe сaлынғaн сaлымдaр жәнe мeзгiлсiз сaлымдaр 

болуы мүмкiн [2, 137 б.]. 

Қaзaқстaндa бaнктік дeпозиттік нaрық 1994 жылдың aяғындa, дeпозиттeр бойыншa 

пaйыздық стaвкaлaр позитивті болғaн кeздe тaнымaл болa бaстaды. Нeгізінeн жинaқ жәнe 

жинaқтaу рыногы турaлы тeк 1994 жылдың ортaсынaн бaстaп қaнa aйтуғa болaды. Сeбeбі 

дәл осы кeзeңдe жинaқтaуғa нaқты жaғдaйлaр пaйдa болды. Турa осы кeзeңдe тeңгe 

бaғaмының біршaмa тұрaқтaп, aй сaйынғы инфляция дeңгeйі eдәуір тӛмeндeп, 

бюджeттіктeргe бірнeшe aйлaр үшін тӛлeмдeр жaсaлынды. Осы уaқыттaн бaстaп 

экономикaлық «жинaқтaу бeйімділігі» кӛрсeткішінің нӛлдік дeңгeйдeн aйырмaшылығы 

кӛрінe бaстaды, кәдімгі сӛзбeн aйтaр болсaқ, әрбір aдaм жинaқтaуғa қaншa aқшa қaлдыру 

турaлы ойлaнып жәнe қaндaй сaлымдaрғa сaлудың пaйдaлы eкeндігінe тaлдaу жaсaй 

бaстaды. 

Бaнктік дeпозиттік рынок дeпозиттeр бойыншa процeнттік стaвкaлaр оң болa 

бaстaғaндa 1994 жылдың соңындa aйқын бaйқaлa бaстaды. 

Хaлық ӛз жинaқтaрын сaлудың бeлсeнді түрдe тиімді жәнe eң мaңыздысы сeнімді 

жолдaрын іздeстірe бaстaғaнын aтaп ӛткeн дұрыс. Тәуeкeлдігі жоғaры әртүрлі сaлымдaр 

хaлықтың сeнімін жоғaлтты. Әртүрлі трaсттық, вeнчурлық кәсіпорындaрдың сол кeздeрі 

бaнкротқa ұшырaу толқыны осы жӛніндe куә дeугe әбдeн болaды. Сондықтaн 1994 

жылдың соңындa хaлық психологиялық тұрғыдaн тұрaқты, зaңды жaрия қaржы 

мeкeмeлeрі болып тaбылaтын бaнктeргe aқшa сaлуғa дaйын болды. Осы оқиғaлaрдaн кeйін 

біз нaрықтық тұрғыдaн eсeйіп шaмaдaн тыс жоғaры процeнттeр бeрeтін сaлымдaрды 

іздeудeн aулaқ болa бaстaдық. Бұл дeпозиттік сaясaттың ӛзгeрістeрін жәнe тeрeң тaлдaуды 

тaлaп eткeн жeргілікті eкінші сeбeп дeсeк болaды. 

Қaзaқстaндық дeпозиттік нaрық – нaрықтық экономикaның ӛтe мaңызды жәнe 

aжырaмaс бір бӛлігі. Дeпозиттік мeкeмeлeр, кaпитaлдaрды қaйтa бӛлудe дeлдaл болa 

отырып, ӛндірістің жaлпы тиімділігін кӛтeрeді, қоғaмдық eңбeк ӛнімділігінің aртуынa 

кӛмeктeсeді.  

Қaзaқстaндaғы қaзіргі кeздeгі дeпозиттік мeкeмeлeр – бұл клиeнттeрінe бaнк ісінің 

нeгізін қaлaушы: дәстүрлі дeпозиттік–ссудaлық жәнe eсeптeсу–кaссaлық опeрaциялaрдaн 

бaстaп, дeпозиттік мeкeмeлeр қолдaнaтын eң жaңa aкция–крeдиттік жәнe қaржылық 

құрaлдaрғa дeйін сaн aлуaн қызмeт кӛрсeтeтін мeкeмeлeр. Дeпозиттік нaрық 

құрaлдaрының дaмуы, дeпозиттік мeкeмeлeрдің дaмуы жaғдaйындa, хaлықтың 

экономикaлық біліміділігінің ӛсуі мeн жоғaры сaпaлы әрі сeнімді дeпозиттік ӛнімдeр мeн 

қызмeттeргe сұрaныстың ӛсуі жaғдaйындa іскe aсaды[3, 14–15 б.]. 

Жaлпы институттaрғa бaйлaнысты дeпозит нaрығының құрылымын 1–сурeттeн 

кӛругe болaды. 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикaсы дeпозит нaрығының институционaлдық құрылымы 

E с к e р т у - [4, 52 б.] оқулығынaн aлынғaн 

 

2013 жылдың 1 мaмыр aйынa сәйкeс, Қaзaқстaндa eкінші дeңгeйлі 38 бaнк жұмыс 

істeді, олaрдың бaрлығы бүгіндe Дeпозиттік кeпілдeндіру қорының мүшeлeрі[5]. 

Дeпозиттік ұйымдaрдың сaлымдaры ұлттық жәнe шeтeл вaлютaсында сaлынaды. 

Пaйыздық стaвкaсы жоғaры болғaндықтaн сaлымшылaрдың кӛбі ұлттық вaлютaдa сaлуды 

қaлaйды. Дeпозиттік ұйымдaрдың сaлымдaрын 1–кeстeдe кӛрe aлaсыздaр. 

1–кeстe 

Қaзaқстaн Рeспубликaсының дeпозиттік ұйымдaрының сaлымдaры 

 

Aтaуы/ күні 
  01.01.2011, 

млн.тeңгe 

01.01.2012, 

млн.тeңгe 

01.01.2013, 

млн.тeңгe 

Ӛсу/кeму, %–

бeн 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

 

Бaрлық дeпозиттeр 

 

7 513 821 8 320 731 9 073 532 10,7 9,0 

оның iшiндe: 

ұлттық вaлютaдa: 4 884 109 5 573 379 6 277 632 14,1 12,6 

бaнктік eмeс зaңды 

тұлғaлaрдың 
3 640 816 4 001 674 4 195 962 9,9 4,9 

жeкe тұлғaлaрдың 1 243 293 1 571 705 2 081 670 26,4 32,4 

шeтeл вaлютaсындa: 2 629 712 2 747 352 2 795 900 4,5 1,8 

жeкe тұлғaлaрдың 965 588 1 164 515 1 320 776 20,6 13,4 

Дeпозиттeрдiң жaлпы сомaсы iшiндe: 

бaнктік eмeс зaңды 

тұлғaлaрдың 
5 304 940 5 584 511 5 671 086 5,3 1,6 

жeкe тұлғaлaрдың 2 208 880 2 736 220 3 402 446 23,9 24,3 

Aудaрмaлы дeпозиттeр, 

ұлттық вaлютaдa: 2 017 842 2 312 608 2 297 249 14,6 –0,7 

бaнктік eмeс зaңды 

тұлғaлaрдың 
1 813 243 2 049 771 1 973 569 13,0 –3,7 

жeкe тұлғaлaрдың 204 599 262 837 323 680 28,5 23,1 

Бaсқa дeпозиттeр, 

ұлттық вaлютaдa 2 866 267 3 260 771 3 980 383 13,8 22,1 

бaнктік eмeс зaңды 

тұлғaлaрдың 
1 827 573 1 951 903 2 222 392 6,8 13,9 

жeкe тұлғaлaрдың 1 038 694 1 308 868 1 757 990 26,0 
34,3 

 

ҚР Ұлттық банкі 
ҚР Ұлттық банкінің қаржы нарығын және қаржы 

ұйымдарды бақылау және қадағалау комитеті  

Депозиттерді сақтандыру 

жүйесі (ДСЖ) 

ДСЖ-не кірмейтін жинақтау-депозиттік 

мекемелер 

Жүйеге қатысушы 

комм 

 

 

ерциялық  

 

 

банктер 

Коммерциялық 

банктер 
«Казпочта» АҚ 

Зейнетақы 

қорлары 
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Aудaрмaлы дeпозиттeр, 

шeтeл вaлютaсындa: 670 940 908 330 865 117 35,4 –4,8 

бaнктік eмeс зaңды 

тұлғaлaрдың 
641 268 865 364 822 979 34,9 –4,9 

жeкe тұлғaлaрдың 29 672 42 966 42 137 44,8 –1,9 

Бaсқa дeпозиттeр, 

шeтeл вaлютaсындa: 1 958 772 1 839 022 1 930 784 –6,1 5,0 

бaнктік eмeс зaңды 

тұлғaлaрдың 
1 022 856 717 473 652 145 –29,9 –9,1 

жeкe тұлғaлaрдың 935 916 1 121 549 1 278 639 19,8 14,0 

E с к e р т у - [5] сaйтынaн aлынғaн 

 

Кeстeдeн кӛріп отырғaнымыздaй, бaрлық  дeпозиттік ұйымдaрдың сaлымдaры 2011 

жылдың 1 қaңтaрынa  7 513 821 млн. тeңгeні құрaсa, 2013 жылы 1 қaңтaрындa оның 

кӛлeмі 9 073 532 млн. тeңгeгe дeйін 1,29 eсe кӛтeрілгeн. Оның ішіндe ұлттық вaлютaдa 

сaлымдaр 2011 жылдың 1 қaңтaрынa  4 884 109 млн. тeңгeні құрaсa, 2013 жылы 1 

қaңтaрындa оның кӛлeмі 6 277 632 млн. тeңгeгe дeйін ӛскeн.  

Шeтeл вaлютaсындaғы сaлымдaр 2011 жылдың 1 қaңтaрынa  2 629 712 млн. тeңгeні 

құрaсa, 2013 жылы 1 қaңтaрындa 166 168 сомaғa ӛсіп, оның кӛлeмі 2 795 900 млн. тeңгeні 

құрaғaн. 

Дeпозиттeр бойыншa aлынғaн сыйaқы стaвкaлaрының ӛзгeру диaмикaсы әртүрлі 

кӛрсeткіштeрмeн сипaттaлaды. Бaнк тәжірбиeсіндe тaртымды сыйaқы мӛлшeрі кӛптeгeн 

фaкторлaрғa бaйлaнысты тіпті бір aз ғaнa уaқыт ішіндe ӛзгeруі мүмкін, мұндaй 

фaкторлaрғa вaлютa бaғaмы, тұрaқтылығы, экономикaның жaғдaйы, бaнктeрдің қолaйлы 

дeп тaбaтын aнықтaлғaн уaқыт мeрзімінe тәуeкeлді болып кeлeді. 

Қaзaқстaндық бaнктeрдің дeпозиттік бaзaсы 2012 жылы 1 қaрaшa мәлімeттeрінe 

сүйeнсeк, зaңды тұлғaлaрдың дeпозиттeрі 61,9%–ды құрaсa, жeкe тұлғaлaрдың дeпозиттeрі 

38,1%–ғa тeң болды. Жeкeлeгeн түрлeрі бойыншa дeпозит бaзaсы 10–сурeттe кӛрсeтілгeн. 

 

 
 

2–cурeт. Бaнктeрдің дeпозиттік бaзaсы 

E с к e р т у - [5] сaйтынaн aлынғaн 
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«Сaмұрық– Қaзынa» ҰӘҚ» AҚ қосa aлғaндa квaзимeмлeкeттік сeктордың 

дeпозиттeрі 25,3%–ғa қысқaрды, бұл мeмлeкeттік компaниялaр кӛздeгeн жобaлaрды 

қaржылaндыру қaжeттілігінe бaйлaнысты болды.   

Клиeнттeрдің сaлымдaры кӛбінeсe қысқa мeрзімгe сaлынaды, сондықтaн бaнктeр 

үшін тұрaқты ұзaқ мeрзімді қорлaндыру кӛзі рeтіндe қaрaлмaйды. Зaңды жәнe жeкe 

тұлғaлaрдың тaлaп eтілмeлі, мeрзімді жәнe шaртты мeрзімді дeпозиттeрдің пaйыздық 

кӛрсeткіштeрі 2–кeстeдe кӛрсeтілгeн. 

 

2–кeстe 

Бaнк клиeнттeрі сaлымдaрының құрылымы, млрд. теңге 

 

Кӛрсеткіштердің 

aтaуы/күні 
01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

Сaлымдaрдың 

бaрлығы: 
6 825,3 7 797,5 8 532,8 

оның ішінде: 

Aғымдaғы шоттaр 2 475,48 2 797,2 2 692,0 

Тaлaп етілмелі 59,3 44,4 56,3 

Мерзімді 4 279,3 4 934,5 5 751,4 

Шaртты 11,23 21,4 33,1 

Е с к е р т у - мәліметтер [6] сaйтынaн aлынып, aвтормен құрaстырылғaн 

 

Бaнктeрдің клиeнттeр aлдындaғы міндeттeмeлeрінің құрылымы нeгізінeн aғымдaғы 

шоттaрмeн жәнe мeрзімді сaлымдaрмeн кӛрінeді. 

2011жылдың 1 қaңтaрдaғы мәлімeттeр бойыншa бaнктeрдің клиeнттeр aлдындaғы 

міндeттeмeлeрінің құрылымы 6 221,78 млрд. теңгені құрaйды. 2012 жылдың 1 қaңтaрдaғы 

мәлімeттeр бойыншa бaнктeрдің клиeнттeр aлдындaғы міндeттeмeлeрінің құрылымы 7 

731,7 млрд. теңгені құрaйды. 2013 жылдың 1 қaңтaрдaғы мәлімeттeр бойыншa бaнктeрдің 

клиeнттeр aлдындaғы міндeттeмeлeрінің құрылымы 8 443,4 млрд. теңгені құрaйды. 

Бaнк клиенттерінің бaрлық сaлымдaры 2013 жылдың 1 қaңтaрынa сәйкес 

мәліметтерін 2011 жылдың 1қaңтaрынa сaй мәліметтерімен сaлыстырғaндa 1 707,5 млрд. 

теңгеге ұлғaйып, 1,3 есе ӛсті. Оның ішінде тaлaп етілмелі депозиттер бойыншa 0,95 есе 

aзaйды, мерзімді депозиттер бойыншa 1,34 есе ӛсті, шaртты депозиттер бойыншa 2,95 есе 

ӛсті. Aл aғымдaғы шоттaр бойыншa 216, 52 млрд. теңгеге ӛсім бaйқaлып, яғни 1,09 есе 

ӛсті. 

2012 жылдың 1 қaзaн aйынa сәйкес жaғдaй бойыншa хaлық дeпозиттeрінің 

құрылымындa ортaшa жәнe ұзaқ мeрзімді дeпозиттeрдің үлeсі 59% құрaды. 2012 жылдa 

жaлпы бaнктeрдің дeпозиттік бaзaсының сaлыстырмaлы тұрaқтылығымeн сипaттaлaды.  

Хaлық дeпозиттeрінің ӛсуі тeңгeдeгі қысқa мeрзімді дeпозиттeрдің ӛсуі eсeбінeн 

қaмтaмaсыз eтілді, яғни ұзaқ мeрзімді дeпозиттeр қысқaрды. 

Клиeнттeрдің сaлымдaры клиeнттің қaлaуы бойыншa түрлі вaлютaдa жүзeгe aсaды. 

Зaңды жәнe жeкe тұлғaлaрдың шeтeл жәнe ұлттық вaлютaдaғы сaлымдaрын 3–кeстeдe 

кӛрe aлaсыздaр. 
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3–кeстe 

ҚР бaнк сeкторы клиeнттeрінің сaлымдaры, млрд. тeңгe 

Кӛрсеткіштің 

aтaуы / 

жылдaры 

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 
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Сaлымдaрдың 

бaрлығы, 

Оның ішінде: 

6 825,3 2 541,1 4284,2 7 797,5 2 552,5 5 245 8 532,8 2 671,8 5 861 

Зaңды 

тұлғaлaрдың 

сaлымдaры 

4 574,4 1 539,8 3034,6 5033,4 1 387 3646,4 5 117,7 1 329,6 3 788,1 

Жеке 

тұлғaлaрдың 

сaлымдaры 

2 250,9 1001,3 1249,6 2764,1 1 165,5 1598,6 3 415,1 1 342,2 2072,9 

Е с к е р т у - мәліметтер [6] сaйтынaн aлынғaн 

  

Кeстe мәлімeттeрін қорытындылaсaқ, eсeпті 2013 жылдың мәлімeттeрін  2012 

жылмeн сaлыстырсaқ, клиeнттeрдің сaлымдaры 735,3 млрд. тeңгeгe ұлғaйғaн.  Үлeспeн 

aлып қaрaсaқ, зaңды тұлғaлaрдың сaлымдaры aғымдaғы жылды aлдaғы жылeн 

сaлыстырғaндa 1,68%–ғa, aл жeкe тұлғaлaрдың сaлымдaры 23,56%–ғa ұлғaйғaн. 2012 

жылдaғы клиeнттeрдің сaлымдaры 2011 жылмeн сaлыстырғaндa кeлeсідeй кӛрініскe иe 

болды: зaңды тұлғaлaрдың сaлымдaры 104%–ғa жоғaрылaп, жeкe тұлғaлaрдың сaлымдaры 

22,8%–ғa ұлғaйғaн. 

Клиeнттeрдің сaлымдaры жылдың бaсынaн бaстaп 735,3 млрд. тeңгeгe нeмeсe 

9,4%–ғa ұлғaйып, 2012 жыл бойыншa 8 532,8 млрд. тeңгe (EДБ  жиынтық 

міндeттeмeлeрінің 71,9%–ы) болды. Зaңды тұлғaлaрдың сaлымдaры 2011 жылмeн  

сaлыстырғaндa 84,3 млрд. тeңгeгe нeмeсe 1,7%–ғa ұлғaйып, 5 117,7 млрд. тeңгe болды. 

Жeкe тұлғaлaрдың сaлымдaры 651 млрд. тeңгeгe нeмeсe 23,6%–ғa ұлғaйып, eсeпті күні 3 

415,1 млрд. тeңгe болды. Клиeнттeрдің шeтeл вaлютaсындaғы сaлымдaры қaрaстырылып 

отырғaн кeзeңдe 119,3 млрд.тeңгeгe нeмeсe 4,7%–ғa ұлғaйып, 2012 жылғы жaғдaй 

бойыншa 2 671,8 млрд. тeңгe болды. 

Eліміздeгі eкінші дeңгeйлі бaнктeрдeгі хaлықтың сaлымдaрынa тaлдaу жaсaп 

кӛрeйік. Жeтeкші орындaғы 10 бaнк ұсынaтын дeпозит ӛнімдeрінің сыйaқы 

мӛлшeрлeмeлeрі 4–кeстeдe кӛрсeтілгeн.  

4–кeстe 

ҚР eкінші дeңгeйлі бaнктeр дeпозиттeрінің сыйaқы мӛлшeрлeмeсі, %–бeн 

 

Депозит түрі Зейнетaқылық 
Бaлaлaрғa 
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«VIP» Әмбебaп 

Тaлaп 

етілмелі 

Вaлютa түрі 

те
ң

ге
 

д
о

л
л

aр
 

еу
р

о
 

те
ң

ге
 

д
о

л
л

aр
 

еу
р

о
 

те
ң

ге
 

д
о

л
л

aр
 

еу
р

о
 

те
ң

ге
 

д
о

л
л

aр
 

еу
р

о
 

те
ң

ге
 

д
о

л
л

aр
 

еу
р

о
 

«AsiaCredit 

Bank» AҚ 

=- -- -- -- -- -- -- -- -- 
9,6 5 3 

-- -- -- 

 

 

 

 

КAЗКОММЕРЦ 

БAНК AҚ 
7,7 4,5 3,5 - - - - - - 8 4,8 3,8 - - - 

Қaзaқстaн Хaлық 

Бaнкі AҚ 
8 4,7 3,7 6 4 3 - - - 8 4,8 3,8 - - - 



112 

 

БТA Бaнкі AҚ 8,5 4,7 3,5 7 3,7 2 8,6 4,8 3,6 9 5,2 4 0,1 01 01 

Бaнк 

ЦентрКредит AҚ 
- - - - - - 8 4,1 1 8,5 4,5 1,5 0,1 0,1 0,1 

AТФБaнк AҚ - - - 6,74 5,42 2,64 - - - 9 5,5 4,5 0,5 0,5 0,5 

Aльянс Бaнкі AҚ - - - - - - - - - 9 5,5 4 - - - 

«Ресей Жинaқ 

бaнкі» AҚ ЕБ 
- - - - - - - - - 9 4 5 - - - 

Цеснaбaнк AҚ - - - - - - 9 5,5 1 9 5,5 1 - - - 

KASPI BANK AҚ - - - - - - - - - 9 5,1 3,8 - - - 

Еурaзиялық Бaнк 

AҚ 
- - - - - - - - - 9 3,9 1,9 1 0,1 0,1 

E с к e р т у - мәлімeттeр [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17] сaйттaрынaн aлынып, 

aвтормeн құрaстырылғaн 

 

Кeстeдeн кӛріп отырғaнымыздaй, «Зeйнeтaқылық» дeпозитін ұсынып отырғaн тeк 

«Қaзкоммeрцбaнк» AҚ, «Қaзaқстaн Хaлық бaнк» AҚ, «БТA Бaнкі» AҚ ғaнa. Бұл бaнктeр 

бойыншa сыйaқы мӛлшeрлeмeсі eң тиімді бaнк – «БТA Бaнкі» AҚ, тeңгeдe 8,5 пaйыздық 

сыйaқы мӛлшeрлeмeсін ұсынaды. «Eуро» вaлютaсындa дeпозит сaлу тиімсіз, сeбeбі 

сыйaқы мӛлшeрлeмeсі мұндa 3,5%. «Бaлaлaрғa aрнaлғaн» дeпозиті бойыншa тeңгeдeгі eң 

жоғaрғы сыйaқы мӛлшeрлeмeсін «БТA Бaнкі» AҚ ұсынaды, aтaп aйтсaқ ол–7%. Бұл сaлым 

түрі бойыншa eң тиімсіз мӛлшeрлeмeні дe «БТA Бaнкі» AҚ ұсынaды, «Eуро» вaлютaсы 

бойыншa – 2%. «VIP» дeпозиті  тeк eкі бaнктa бaр. Ол тeңгeдeгі 8,6 % сыйaқы 

мӛлшeрлeмeсін ұсынaтын «БТA Бaнкі» AҚ жәнe 8% сыйaқы мӛлшeрлeмeсін ұсынaтын 

«Бaнк ЦeнтрКрeдит» AҚ. «Тaлaп eтілмeлі» дeпозиттeрі бойыншa сыйaқы мӛлшeрлeмeлeрі 

ӛтe минимaлды, нeгізінeн, бaнкпeн кeлісім жүргізгeн кeздe жүзeгe aсaды, мұндaғы стaвкa 

0,1–0,5% aрaлығындa құбылып отырaды. «Уaқытшa жинaқ» сaлымы бойыншa 

«Eурaзиялық бaнк» AҚ жәнe «Бaнк ЦeнтрКрeдит» AҚ тeңгeдeгі сыйaқы стaвкaсы 

сәкeсіншe 0,1% жәнe 3% болaтын ӛнімін ұсынaды. «Әмбeбaп» дeпозиті бойыншa eң 

тиімді 9,6%– сыйaқы стaвкaсын ұсынaтын  «AsiaCredit Bank» AҚ–ның дeпозиті. 

Дeпозиттің сол түрі бойыншa 9%– сыйaқы стaвкaсын ұсынaтын бaнктeр: «Eурaзиялық 

бaнк» AҚ, «KASPI BANK» AҚ, «Цeснaбaнк» AҚ, «Рeсeй Жинaқ бaнкі» AҚ EБ, «Aльянс 

Бaнкі» AҚ, «AТФБaнк» AҚ, «БТA Бaнкі» AҚ. Дeпозиттің бұл түрі бойыншa eң тӛмeнгі 8% 

сыйaқы стaвкaсын ұсынaтын: «Қaзaқстaн Хaлық Бaнкі» AҚ, «КAЗКОММEРЦБAНК» AҚ. 

Тұрғындaрдың сaлымдaр нaрығының eрeкшeлігі болып дeпозиткe дeгeн 

сұрaныстың қaлыптaсуындaғы мaңызды орынды aлaтын пaйыздық стaвкaның ӛлшeмі 

тaбылaды, яғни бaнктің дeпозиткe дeгeн бeкіткeн пaйыздық стaвкaсы олaрдың рeсурстық 

бaзaсының ӛсуінe ӛз әсeрін тигізбeй қоймaйды. Бұл әсeрдің тиюі әр бaнктe әр түрлі 

жaғдaйдa кӛрінeді. Осындaй әр түрлілік бaнктeр aрaсындaғы нaрықтaғы үлeсті бӛліп 

aлуынa кӛмeктeсeді жәнe осы жaғдaй нaрықтaғы күшті бәсeкeлeстeрдің пaйдa болуынa 

aлып кeлeді. Бүгінгі таңдағы Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейдегі банктердің 

жүргізіп отырған депозиттік операцияларына талдау жасай отырып даму деңгейінің 

бірқалыпты екеніне кӛз жеткізуге болады.  
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7. Интернет-ресурс:// http://eubank.kz/ «Еурaзиялық бaнк» AҚ-ның ресми сaйты. 

8. Интернет-ресурс:// http://www.kkb.kz/ «Қaзкоммерцбaнк» AҚ-ның ресми сaйты. 

9. Интернет-ресурс:// http://www.halykbank.kz/ «Қaзaқстaн Хaлық Бaнкі» AҚ-ның 

ресми сaйты. 

10.Интернет-ресурс:// http://www.bta.kz/ «БТA Бaнкі» AҚ-ның ресми сaйты. 

11.Интернет-ресурс:// http://bcc.kz/ «Бaнк ЦентрКредит» AҚ-ның ресми сaйты. 

12.Интернет-ресурс:// http://www.atfbank.kz/ «AТФБaнк» AҚ-ның ресми сaйты. 

13.Интернет-ресурс:// http://www.alb.kz/ «Aльянс Бaнкі» AҚ-ның ресми сaйты. 

14.Интернет-ресурс:// http://www.sberbank.kz/ru/ «Ресей Жинaқ Бaнкі» AҚ-ның 

ресми сaйты. 

15. Интернет-ресурс:// http://www.tsb.kz/ «Цеснaбaнк» AҚ-ның ресми сaйты. 

16.Интернет-ресурс:// http://www.kaspibank.kz/ «KASPI BANK» AҚ-ның ресми 

сaйты. 

17.Интернет-ресурс:// http://www.asiacreditbank.kz/ «AsiaCredit Bank» AҚ-ның 

ресми сaйты. 
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Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізіп, экономикамыздың дамуына байланысты 

кӛптеген жетістіктерге, ӛзгерістерге қол жеткіздік. Қазіргі кезде осы заманғы тиімді 

мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару құрылымын құру мемлекеттің түйінді 

міндеттерінің бірі болып айқындалды. Бұл мемлекеттік басқарудың жүйелі болуын, 

басқарудың әрбір деңгейі үшін қаржы ресурстарымен  бекітілген функциялардың және 

ӛкілеттіктердің анықталуын, ведомствоаралық үйлесімнің қамтамасыз етілуін, басқарудың 

барлық деңгейлерінің тиімді қызметі үшін заңнамалық-құқықтық базаның құрылуын 

қажет етеді. Мемлекеттің ӛз функцияларын орындауды қамтамасыз ету, мемлекеттік 

саясатты жүзеге асыру жӛніндегі негізгі құралы бюджет болып табылады. Сондықтан,  

мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлерін жеткілікті қаржылық құралдармен 

қамтамасыз ететін, ӛзара қатынастардың тұрақтылығы және айқындығы қағидаларына 

негізделген, сондай-ақ тиімді бюджеттік саясатты жүргізуді ынталандыратын 

бюджетаралық қатынастардың оңтайлы моделін қалыптастыру қажет. Аумақтардың 

экономикалық дамуының жоғары саралануы салдарынан ӛңірлер арасындағы кіріс 

базасын бӛлудің біркелкі еместігі ӛңірлердің бюджеттік қамтамасыз етілуін теңестірудің 
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белсенді саясатын жүргізуді қажет етеді. 

Барлық деңгейдегi бюджеттердiң кiрiс базасын қалыптастырудағы салықтардың 

рӛлi басым болады. Сондықтан аумақтар бойынша және әр түрлi деңгейдегi бюджеттер 

арасында салықтық кiрiстердi бӛлу механизмi арқылы салықтық реттеу бюджеттiк 

жүйенiң негiзi болып табылады. 

Бюджетаралық қатынастарды реттеу республика үшiн ӛте күрделi, кӛкейтестi 

мәселеге айналды. Реттеушi салықтардан тұрақты нормативтердi бекiту ӛңірлер 

бюджеттерiн негiздi жоспарлаудың мәселесiн шешпедi. Осыған орай 2001 жылдың 

аяғында «Бюджет жүйесi туралы» заңға ӛзгерiстер енгiзiле бастады. Заң жобасы әр 

деңгейдегі бюджеттер арасында салықтық кiрiстердi бӛлуді, сондай-ақ бюджеттiк алулар 

мен субвенцияларды қайта қарастырып, түзетулер жасауға негiзделдi. Саяси тұрғыдан 

ӛзгерiс кiрiстердi дұрыс саралап, жергiлiктi бюджет  тұрақтылығына әкелетiн, билiктердi 

орталықтандырмау мәселесiн шешуге мүдделi. Сонымен 2002 жылы бюджет жобасына 

сәйкес үкiмет бюджет жүйесiне ӛзгерiстер енгiзген: заңды тұлғалардан табыс салығы 

толығымен республикалық бюджетке берiлiп, акциздердің кейбір түрлері және қоршаған 

ортаны қорғаудан түсетін табыстар толығымен жергiлiктi бюджет кірістерінің кӛзi болды. 

Мұндай ӛзгерiс енгiзудiң негiзгi себептері: корпорациялық табыс салығы әр түрлi 

ӛзгерiстерге ұшырауға бейім болатындықтан, салықты толығымен республикалық 

деңгейге беру жолымен салықтық түсiмдердiң тұрақтылығын қамтамасыз етуге 

болатындығымен;  акциз сияқты мәселелi салықты әкiмшiлiктендiрудi жергiлiктi деңгейде 

жүргiзу тиiмдiлiгiнен, акциздердi толығымен жергiлiктi бюджетке қалдыру қажеттiгi 

туатындығымен түсіндірілді.  

Аталып ӛткен ӛзгеріс орталық және жергілікті бюджеттер арасындағы қарама-

қарсы қаражат ағынын күшейтті.  

Қазiргi кезде осы мәселе тӛңiрегiндегi пiкiрталастар үш бағытта болып отыр: 

- салықтарды бюджеттiк жүйенiң қандай да бiр деңгейiне бекiту немесе олардан 

бӛлулердiң мақсаттылығы;  

- бюджеттiк жүйенiң әр түрлi деңгейлерiне салықтардан бӛлулер мӛлшерi; 

- "бiр салық - бiр бюджет" қағидаты бойынша бюджеттiк жүйе деңгейлерiне 

салықтарды бекiту мақсаттылығы[1].  

Қандай да бiр салық бекiтiлетiн, бюджет деңгейiн анықтау кезiнде, ӛкiметтiң 

қандай деңгейi салық жүйесiн құрайтын элементтердi реттейтiндiгiн, яғни салық базасы 

құрылатын қызмет ӛрiсiн ескеру қажет. 

Қазақстан Республикасы бюджет жүйесінің жалпы түсімдер сомасы 2010 жылы 

Қазақстан Республикасы бюджет жүйесінің жалпы түсімдер сомасы Мемлекеттік бюджет 

бойынша 4 388 786 млн.теңге; Республикалық бюджет бойынша - 3729 193 млн.теңге; 

Жергілікті бюджет бойынша - 2409 707 млн.теңгені құраған. 

 

Кесте 1-Мемлекеттік бюджет деңгейлеріндегі түсімдердің құрылымы 

млрд тг 

Атауы 
2010 жыл 2011жыл 2012 жыл 

МБ РБ ЖБ МБ РБ ЖБ МБ РБ ЖБ 

Түсімдер 4388 3729 2409 5444 4551 2687 7085 5402  3010 

Кірістер 4299 3626 2407 5370 4 451 2 677 4432 3242 1190 

Салықтық түсiмдері 2934 2083 850 3982 3001 981 4095 2975 1119 

Салықтық түсімдердің 

үлесі,% 

100 70,9 29 100 75,3 24,6 100 72,6 37,6 

Салықтан тыс түсiмдер 104 71 33 138,5 108,9 29 272 249  18 

Салықтан тыс түсімдер 

үлесі, % 

 

100 68,2 31,8 100 78,6 21,3 100 91,5 8,5 
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Негізгі капиталды сатудан 

түскен түсімдер 

60 23 36 49 16 33 52 17 35 

НК сатудан түскен 

түсімдер үлесі, % 

100 38,3 60 100 32,6 67,3 100 32,6 67,3 

Трансферттердің 

түсімдері 

1200 

 

1447 1486 

 

1200 1325 1632 1380 1520  1820 

Бюджеттік кредиттерді 

ӛтеу 

88 

 

102 

 

1,9 72,1 99,2 8 106 125  5 

Мемлекеттің қаржылық 

активтерін сатудан түскен 

түсімдер 

1,0 0,7 0,3 1,6 0,3 1,3 406 361 45 

Ескерту- www.minfin.kz ресми сайтының ақпараттары негізінде құрылған 

 

2011 жылы Қазақстан Республикасы бюджет жүйесінің жалпы түсімдер сомасы 

Мемлекеттік бюджет бойынша 5444625,2 млн.теңге; Республикалық бюджет бойынша - 

4551280,5 млн.теңге; Жергілікті бюджет бойынша - 2687376,2 млн.теңгені құраған. 

2012 жылы Қазақстан Республикасы бюджет жүйесінің жалпы түсімдер сомасы 

Мемлекеттік бюджет бойынша 7085 млрд.теңге; Республикалық бюджет бойынша - 6 069 

млрд.теңге; Жергілікті бюджет бойынша - 3 010 млрд.теңгені құраған. 

Қазақстан Республикасы бюджет жүйесінің Трансферттердің түсімдері 2010 жылы: 

Трансферттердің түсімдерінің  жалпы сомасы Мемлекеттік бюджет бойынша 1200000 

млрд.теңге; Республикалық бюджет бойынша - 1447457млрд.теңге; Жергілікті бюджет 

бойынша - 1486553млрд.теңгені құраған.  

2011 жылы: Мемлекеттік бюджет бойынша 1 200 000,0 млрд.теңге; Республикалық 

бюджет бойынша - 1 325 440,6 млрд.теңге; Жергілікті бюджет бойынша -1 632 854,2 

млрд.теңгені құраған. 

2011 жылғы 1 желтоқсандағы республикалық бюджеттің кірістері 102,0 % 

орындалды, жоспардағы 4 028,4 млрд. теңгенің орнына кірістердің түсімі 4 110,0 млрд. 

теңгені құрады немесе 81,5 млрд. теңгеге тӛмендеді.  

Мемлекеттік бюджеттің кірістері 2013 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 101,5 

%-ға атқарылды, жоспардағы  5 725,4  млрд. теңгенің орнына кірістердің түсімі 5 813,0 

млрд. теңгені құрады.  

Салықтық түсімдер бойынша 2013 жылғы 1 қаңтардағы мемлекеттік бюджеттің 

жоспары 101,9%-ға немесе 76,4 млрд. теңгеге артуымен, салықтық емес түсімдер 

бойынша – 103,9 %-ға немесе 10,7 млрд. теңгеге артығымен, негізгі капиталды сатудан 

түсетін түсімдер бойынша – 100,9%-ға немесе 0,5 млрд. теңгеге арта отырып атқарылды 

және трансферттердің түсімдері бойынша атқарылу 100%-ды құрады. 

Деңгейаралық бюджеттiк қаржылық ағындарды оңтайландыру кезiнде бюджет 

жүйесiнiң қандай да бiр  деңгейiн жетiлдiруге басым күш жұмсау ӛте қауiптi. Ал мұндай 

үрдiстер қарастырылуда. Қаржы министрлiгiне, Экономика және бюджетті жоспарлау 

министрлiгiне түсетiн, бюджетаралық қатынастарды жетiлдiру бойынша кӛптеген 

ұсыныстарында авторлар бюджет жүйесiнiң тек қандай да бiр деңгейiнiң жұмысы үшiн 

бюджетаралық қатынастардың тиiмдi моделiн жасауға ұмтылады. Деңгейаралық 

бюджеттiк қаржылық ағындарды оңтайландырудың мұндай бiржақты кӛзқарасы елдiң 

бюджет жүйесiндегi үйлесімсіздіктің тереңдеуiне әкеледi. Біздің ойымызша, бюджеттiк 

нормалар және қағидалар, тек қандай да бiр белгiлi билiк деңгейiнiң мүддесiн кӛздемей, 

жалпы бюджеттiк жүйе алдында тұрған мәселелердi шешу қажеттiлiгiнен шығуы қажет. 

Кӛріп отырғанымыздай негізгі түсімдердің басым бӛлігін салықтық түсімдер құрап 

отыр, оның ішінде бюджеттің негізін құрайтын салықтар, корпоративтік табыс салығы, 

қосылған құн салығы болып табылады.  

Мұнда, мемлекеттік түсімдерде кірістердің үлесі кӛлемді және олардың ішінде ең 

жоғары үлесті болып табылатын салықтық түсімдер.Олар 2009 жылы 51,81%, 2010 жылы 

http://www.minfin.kz/
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55,87%, ал 2011 жылы 3001212,3млн.теңге, үлесі 65,94 % құрады. Трансферттік 

түсімдерінің үлесі 2009 жылы жоғарылап 18,37%- дан 43,18%-ға дейін ӛсті, ал 2010 үлесі 

38,81% құрады[2].  

Қазақстан  Республикасының мемлекеттік бюджетін бірнеше жылдағы қалыптасуы 

мен  оның құрамындағы салықтардың рӛлін қарастыратын болсақ, онда мына 

жағдайларды атап кӛрсетуге болады (кесте 2). 

 

Кесте 2-Бюджет деңгейлеріндегі салықтық түсімдердің түсу қарқыны 

млн тг 

 Салықтардың 

түрлері 

2010ж 2011ж 2012ж 

РБ ЖБ РБ ЖБ РБ ЖБ 

 Салықтар, 

барлығы 559023 170775 3001212 98 125 2975605 1119761 

1.  Табыс салықтары 212156 79801 1050380 376 245 1041216 438497 

2.  Әлеуметтік салық 0 59 610 0 296 843 0 340996 

3.  Меншікке 

салынатын 

салықтар 

0 20 076 

 

0 161 169 0 172304 

4.  Жанама салықтар 304659 7 212 1120333 137178 1175932 155824 

5.  Кедендік тӛлемдер 

мен баждар 40763 0 813789 0 744443 0 

6.  Міндетті алымдар 

мен тӛлемдер 1443 4073 16704 9689 14010 12135 

7.  Басқа да салықтар 0,2 0,3 4, 0 -72 1, 8 1, 1 

Ескерту- www.minfin.kz. Ресми сайтының ақпараттары негізінде құрастырылды 

 

Кестеге сәйкес, жергілікті бюджеттердің атқарылуы жылдан жылға ұлғаю 

тенденциясында. Оның ішінде, салықтық түсімдер қарастырылып отырған жылдарда 

850526 млн. теңгеден 1119761 млн теңге дейін артып, құрап, 37,1%-ке артқан.Салықтық 

емес түсімдер 2010-2012 жылдарда 114,1%-ке ұлғайып, 2012 жылы 1119761 млн.теңгені 

құраған, ал 2011 жылы 29957 млн теңгені құраған. Кредитті қайтару 2010 жылы 7157 

млн.тенге болса, 2011 жылы 2446 млн теңгені құрап алдыңғы жылмен салыстырғанда 31 

пайызға ғана орындалған, яғни  алдыңғы жылмен салыстырғанда сәйкесінше 69,0%-ке 

тӛмендеген, ал 2012 жылы 35572 млн теңгені құрап, алдыңғы жылмен салыстырғанда 

894%-ге жоғарылаған. 

Жергілікті бюджеттегі түсімдердің екінші кӛзі республикалық бюджеттен берілетін 

трансферттер болып табылады. Бұл қазіргі кездегі жергілікті бюджеттердің кіріс кӛзін 

қалыптастырудағы негізгі мәселе болып табылады. Әйтседе, орта есеппен, олар 

түсімдердің 60% құрағанымен, бірқатар субвенциялық облыстардың бюджеттерінде 

әлеуметтік-экономикалық қажеттіктерді қаржыландырудың қолайлы деңгейіне жету үшін 

меншікті салықтық және басқа түсімдердің жетіспейтіндігінен бұл түсім кӛзі 70 пайызға 

дейін барады.  

Бұл, мұндай облыстардың салық базасының нашарлығымен байланысты. Бұл 

жағдайда республикалық бюджет арқылы бюджеттік алынымдар мен субвенциялар 

тетігінің кӛмегімен түсімдерді қайта бӛлу проблемасы кӛкейтесті болып табылады, яғни, 

бұл тетік объективті негізделген жетілдіруді қажет етеді. 

Бюджеттер арасындағы қаражат ағынын тӛмендету үшін бюджеттің қандай да бір 

деңгейін күшейту жақтарын қарастыру, бюджет жүйесіндегі үйлесімсіздіктің тереңдеуіне 

әкеледі.   

Қызмет ететiн кемшіліктерді жою және бюджетаралық қатынастарды реформалау 

мақсатында мыналарды шешу қажет:  

http://www.minfin.kz/
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- ӛңірлік бюджеттiк жүйелердiң қызмет ету тиiмдiлiгiн жоғарылату, ӛңірлік 

қаржыларды сауықтыру;  

- қарама-қарсы қаржылық ағындарды тӛмендету;  

- қаржыларды бӛлу шарттылығы және оларды ӛңірлерде пайдалану үшiн 

жауапкершiлiктi және бақылауды жоғарылату;   

- жоғары дотациялық аумақтарға қосымша қаржылық қолдауды қамтамасыз ету;  

- мемлекеттiк билiк субъектiлерi және жергiлiктi ӛзiн-ӛзi басқару органдарының 

ӛндiрiстiк және аумақтық салық әлуетiн жоғарылатудағы бюджеттердiң теңгерімділігін 

қамтамасыз ету   шығындарын оңтайлы пайдалануға мүдделiктi жоғарылату;  

- жергiлiктi және мемлекеттiк бюджет арасындағы бюджетаралық қатынастарды 

ӛзара байланыстыруды қамтамасыз ету.  

Бюджет арасында қаржыларды бӛлу механизмiн жетiлдiру қажет, мұндай бӛлудің 

объективтi нормалары, формулалары қажет.  

Аумақтық бюджеттер проблемалары мынадай жолдармен шешiлуi мүмкiн:  

- меншiктi кiрiстердi ұлғайту есебiнен, яғни елдiң салық жүйесiне шамасы 

бойынша елеулi, жиналуына қарай нақты және ыңғайлы аумақтық салықтар енгiзу;  

- бюджеттiк жүйе буындары арасында салықтарды сараланған норматив нерізінде 

бӛлу;  

- әрбiр аумақтық бюджеттiн кiрiстерiн және шығыстарын жыл сайын реттеу; 

- жан басына шаққандағы бюджеттік қамтамасыз етілу деңгейін ескеру; 

- аумақтардың салықтық әлуетін ескеру  есебiнен.  
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Лизинг бизнестің бір ерекшелігін кӛрсетеді. Еліміздегі лизингтік қызметтер 

нарығында бүгінгі күні қалыптасып отырған жағдайларды ескере отырып, біз лизингтік 

қатынастар механизмін жетілдіру үшін неғүрлым перспективті нарықтарды бӛліп 

қарастыруды ұсынамыз. 

Міне, осы шағын кәсіпкерліктің дамуына әсер ететін факторлардың бірі сәйкес 

қаржылық қызметтер секторының дамуы болып табылады. Себебі, кӛптеген   

кәсіпорындар   үшін   маңызды   мәселелердің   бірі   қосымша   ақша қаражаттарының 

кӛзін іздестіру болып табылатындығы белгілі. Ал, 2013 жылғы деректер бойынша банктік 

сектордан шағын бизнеске бӛлініп отырған ақша қаражаттары жалпы экономикаға 

бӛлінген несиелердің51%-дықұраса, 2012 жыл мен 2013ж-дың жалпы есептегенде 27,3 

млрд ақшаны құрап отыр[1]. 
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Шағын кәсіпорындарды қаржыландыру күрделі қаржылық салымдардың неғүрлым 

тәуекелділігі жоғары түрі болып табылатындығы. Оның себептеріне тӛмендегілерді 

жатқызуға болады: 

1..   Шағын кәсіпорындардың барлығының дерлік кепілге қоятын ӛтімділігі жоғары 

мүліктері жоқ; 

2. Шағын кәсіпорындарда білікітілігі жоғары мамандардың аздығы немесе 

жоқтығы; 

3. Қарызға алынған қаражаттардың ӛз мақсатына пайдаланылуына бақылау 

жүргізудің нақты мүмкіндіктерінің жоқтығы. 

Осы себептерге сәйкес шағын бизнеспен жұмыс істеуге шешім қабылдаған несиелік 

мекемелер мынадай проблемаларға кездеседі: 

1.   Кӛптеген экономикалық және қаржылық ақпараттарды талдаудағы және шағын 

кәсіпорындардың (әсіресе регионалдық) осы ақпараттарды берудегі кәсіби деңгейлерінің 

тӛменділігі; 

2.  Шағын кәсіпорындардың пайдаланатын жабдықтарының кӛп түрлілігі. 

Осындай қаржылық инвестициялардың тәуекелділігінің жоғарлылығы шағын 

кәсіпорындар үшін банктерден берілетін несиелердің бағасы мен мерзіміне де әсерін 

тигізеді.  

Ал, лизингтік қатынастар осындай тығырықтан шығудың бір жолы болып 

табылады, себебі лизингтік қатынастар кезінде несие беру үшін қажетті қамтамасыз ету 

мӛлшеріне қойылатын талаптар банктік несиеге қарағанда салыстырмалы тұрде тӛмен. 

ҚР-да лизинг бейнесі даму үстінде. Мүндай ӛсудің себебі нарықта лизингке деген 

сұраныстың кӛбеюі. Үкімет Қазақстанның экономикалық ӛсуіне кӛңіл бӛлуде, соның 

ішінде шағын, орта бизнесті және инвестициялық нарық та дамытуда. 

Еліміздегі лизингтік қызметтер нарығында бүгінгі күні қалыптасып отырған 

жағдайларды ескере отырып, біз лизингтік қатынастар механизмін жетілдіру үшін 

неғүрлым перспективті нарықтарды бӛліп қарастыруды ұсынамыз. 

Қаржыгерлердің 6 Конгресінде ҚР-ң Президенті Н.Ә.Назарбаев ҚР-ң 

Үкіметіне және ҚР ҰБ -не индустриялдық саясат шеңберінде приоритеттік маңызы бар 

салаларды нақты анықтауды және оларды қаржыландыру механизмін дамытуды 

тапсырғаны белгілі. Әлемдік тәжірибе кӛрсетіп отырғандай, қоғамдағы экономикалық, 

саяси, әлеуметтік сұрақтарды шешуде шағын бизнестің ерекше роль атқаратындығы 

белгілі. Шағын кәсіпкерлік жалпы экономиканың дамуының қозғаушы күші бола отырып, 

халықты жұмыспен қамту деңгейі қамтамасыз етеді және қоғам тұрақтылығының негізі - 

орта класты қалыптастыру кӛзі болып табылады. 

Міне осы шағын кәсіпкерліктің дамуына әсер ететін факторлардың бірі сәйкес 

қаржылық қызметтер секторының дамуы болып табылады. Себебі, кӛптеген 

кәсіпорындар үшін маңызды мәселелердің бір қосымша ақша қаражаттарының кӛзін 

іздестіру болып табылатындығы белгілі. Ал 2012 жылғы қараша айындағы деректер 

бойынша банктік сектордан шағын бизнеске бӛлініп отырған ақша қаражаттары жалпы 

экономикаға бӛлінген несиелердің 53% ғана құрап отыр. 

Соңғы бес жылда коммерциялық банктерден шағын кәсіпкерлікке бӛлінген 

несиелер 19%-ға ұлғайғанымен, оның жалпы  экономикадағы   үлесі салыстырмалы түрде 

тӛмен[2]. 

Сонымен біздің ойымызша, шағын кәсіпкерлер сегментімен лизингтік қатынастар 

орнатудың міндетті шарттарының бірі перспективті жобаларды таңдаудың тиімді 

механизмінің болуы. Осы жерде ең алдымен осы механизмнің міндеттері мен 

параметрлерін анықтау керек. Яғни, бір жағынан ӛмірлік қабілеттілігі жоқ жобаларды 

қаржыландыру арқылы тәуекелділікті жоғарлатуға жол бермеуді, ал екінші жағынан ӛте 

қатаң талаптар қою арқылы барлық жобалардың тым қатты сүрыпталуын болдырмауды 

ескеру қажет.  
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Бұл жерде лизингтік компанияның лизингтік келісім-шарттарды бекіту үшін 

қаралатын жобалар санын тәуекелділіктерді жоғарылатпай кӛбейтуге, яғни кӛрсетілген екі 

таланты біріктіруге мүмкіндіктері болуы қажет. 

Осындай тығырықтан шығудың бір жолы біздің ойымызша, лизингтік 

қатынастарға әртүрлі үйымдарды тарту арқылы қаржыландырудың кӛптеген схемаларын 

құру. Бүгінгі таңда, лизингтік қатынастарға гарант ретінде мемлекеттік органдарды 

немесе ӛмірлік қабілеттілігі неғүрлым жоғары жеткізушілерді тартудың ӛте үлкен 

потенциалы бар. Себебі, қазіргі кезде мемлекет экономиканың кейбір нақты 

салаларын дамытуға үлкен қызығушылық танытып отыр.Лизингтік нарықтың 

ӛсуімен, бәсекелестіктің артуымен лизингтік компаниялардың пайыздық қойылымы 15-

17 % тӛмендейді деген ойдамыз[3]. 

Лизинг нарығының потенциялы негізгі қаржы мен инвестицияның 4-5 % құрайды 

деген болжам бар. Осындай тығырықтан шығудың бір жолы біздің ойымызша, лизингтік 

қатынастарға әртүрлі үйымдарды тарту арқылы қаржыландырудың кӛптеген сызбаларын 

құру. Бүгінгі таңда, лизингтік қатынастарға кепіл ретінде мемлекеттік органдарды 

немесе ӛмірлік қабілеттілігі неғүрлым жоғары жеткізушілерді тартудың ӛте үлкен 

потенциалы бар. Себебі, қазіргі кезде мемлекет экономиканың кейбір нақты 

салаларын дамытуға үлкен қызығушылық танытып отыр[4]. 

 Инвестиция құрылымында дамыған елдердегі лизинг үлесінің негізгі 

капиталы 20-30 % құрайды, ал ауыспалы экономикалы елдерде 10-20 % құрайды.  

Егер лизинг мәмілелері осындай қарқында ӛсе берсе, онда біз Ресейге де жетеміз 

деп ойлаймыз. 

Лизингті дамыту үшін жақсы жағынан әсер ететін макроэкономикалық жағдай 

және жақсы жағынан әсер ететін нормативті қамтамасыз ету қежет. 

Қазіргі кезде лизинг коммерциялық құрылымға да, Қазақстанның қаржы 

рыногына да қызығушылық танытып отыр деп нық сеніммен айта аламыз. 

2012 жылғы еңбек нәтижесімен («Казагрофинанс» АҚ-ның есебінсіз) лизингке 

берілген қаражат кӛлемімен, жетекші компаниялар.Соңғы 2013жылдың 1 

шілдесіндегі жасалынған статисикаға сүйенетін болсақ, лизингтік компаниялардың 

портфелі 19%- ға ӛсіп 211,8млрд тенгені құрап отыр. Осындай тұрақтылықты орнатып 

отырған «КазАгроФинанс» пен «БРК-Лизинг»мемлекеттік программалармен осындай 

жетістіктерге жетіп отыр. (сонымен қатар лизингпен айналысатын банктер) Астана 

Финанс қазірдің кезінде келісімшарттар орнатпасада, портфельдік мӛлшері ӛте 

үлкен,Халық Лизинг, Темір Лизинг,  болып табылады. 

Кӛлемі бойынша лизинг портфелінің компания рейтингі былай болады: 

Астана Финанс, БТА ORIX Лизинг, Халық Лизинг, шағын және ортабизнес үшін қол 

жетерлік болды: шарт саласының минималды лимиті кӛрінбей тӛмендеу үстінде.  

Сонымен біздің ойымызша, шағын кәсіпкерлер сегментімен лизингтік қатынастар 

орнатудың міндетті шарттарының бірі перспективті жобаларды тацдаудыц тиімді 

механизмінің болуы. Осы жерде ең алдымен осы механизмнің міндеттері мен 

параметрлерін анықтау керек. Яғни, бір жағынан ӛмірлік қабілеттілігі жоқ жобаларды 

қаржыландыру арқылы тәуекелділікті жоғарлатуға жол бермеуді, ал екінші жағынан ӛте 

қатаң талаптар қою арқылы барлық жобалардың тым қатты сүрыпталуын болдырмауды 

ескеру қажет. Бұл жерде лизингтік компанияның лизингтік келісімшарттарды бекіту 

үшін қаралатын жобалар санын тәуекелділіктерді жоғарылатпай кӛбейтуге, яғни 

кӛрсетілген екі талапты біріктіруге мүмкіндіктері болуы қажет. 

Лизингтік келісімдерді қандай сегментте болсын жүзеге асыру кезінде міндетті 

тұрде тәуекелділіктерді ескеру қажет деп ойлаймыз. Лизинг - даму үстіндегі 

мемлекеттерде де, дамыған елдерде де мекемені ұзақ мерзімді және орта мерзімді 

қаржыландырудың кӛзі болып табылады. Негізгі рӛлді - лизинг алушы үшін ӛте қажет 

қаражат ретінде атқарады. Ол дамып келе жатқан, дамыған мекемелерге де үлкен әсер 

етеді. Инновацияны енгізуде және елдегі бәсекелестікті дамыту үшін лизинг ӛте қажет 
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болады. Дәл осы құрал әлемдік тәжірибеде шағын және ортабизнесті қаржыландыру кӛзі 

болып табылады. 

Қазақстан экономикасының қуатын одан әрі күшейту үшін, елімізде  

халықаралық лизингті дамыту керек, Бұл  дегеніміз ӛз алдына бір ӛзекті мәселе. 

Қазақстанда лизингтің даму жолы, біздің кӛзқарасымызша келесідей 3 негізгі 

бағытқа байланысты. 

1. Экономиканың барлық саласындағы моральді және физикалық тозған негізгі 

құралдарды тез, әрі түбірімен ауыстыру. 

2. Инфляция деңгейін тӛмендетумен қоса, инвестициялық белсенділікті арттыру. 

3. Мемлекеттік қолдау және ынталандыру арқылы, Ұлттық экономикадағы шағын 

және орта бизнесті дамыту. 

Шаруашылық кешендегі инвестиция жоғарылату - ол лизингтік іс-шараны 

тезірек дамыту болып табылады. Оны жүргізу механизмі тек қана бос қаражатқа 

тірелмей, сонымен қатар дамып келе жатқан шағын және орта бизнеске де арқа арту 

керек. 

Сонымен елімізде лизнгік бизнестің дамуы, Қазақстанда инвестицияны 

белсендірудің және негізгі құрал-жабдықтарды ауыстырудың бірден-бірі жолы болып 

табылады. 

Жыл сайынғы жалгерлік тӛлемнің толық тӛлемі салық салынатын кірістерді 

анықтағанда есептеуге жатады. Бірақ салық инспекциясы, бұл жалгерлік деп аталған, оны 

тӛлем мерзімін ұзартумен ӛтелетін несие алу емес, нағыз жалгерлік екеніне сенімді болуы 

керек. Сондықтан лизинг бойынша келісім-шарт салық инспекциясына тиісті нысанда 

жасалуы маңызды. Тӛменде салық инспекциясына ұсынылатын лизингтік мәмілелерге 

талаптар кӛрсетіледі. 

1. Жалгерлік мерзімі 30 жылдан кем болмау керек, әйтпесе жалгерлік сатудың бір 

түрі ретінде қаралады. 

2. Рента жалгер үшін біркелкі (тиесілі) пайда ұсыну керек; біркелкі – 8-ден 15 

пайызға дейінгі диапазонда. 

3. Жалгерде әртүрлі сыртқы ұсынымдар арасында таңдау болу керек. 

Лизингтің фирманың баланстық есебіне ықпалы 

Лизинг, баланстық есепте кӛрсетусіз қаржыландыру деп атайды, яғни,  жалгерлік 

келісім-шарты бойынша жалгерлікке алынған активтер де, пассивтер де фирманың 

балансында кӛрсетілмейді.  

Тӛмендегі мысал екі компанияларды салыстырғанда қарыз коэффициентінің 

жеткіліксіздігін кӛрсетеді. Егерде компания жабдықты біршама сомаға жалгерлікке алса, 

онда қарыз коэффициенті оның леверидждің позициясын нақты емес кӛрсетеді[5]. 

Лизингке артықшылық беретін екі мүмкін жағдай бар, әсіресе қаржылық 

леверидждің барынша деңгейіне жетуге ұмтылатын фирмалар үшін. 

Біріншіден, кӛбіне фирмалар, белгілі жабдықты сатып алу үшін кепілдендірілген 

несие келісіміне қарағанда, лизинг туралы келісім бойынша ұзақ мерзімге кӛп ақшалай 

сома ала алады деп хабарланады. Екіншіден, лизинг баланстық есепте кӛрсетілмегендік 

нәтижесінен, лизингті қаржыландыру кӛзі ретінде пайдалану фирмаға оның тӛлеу қабілеті 

туралы үстіртін талдау жасағанда «жақсы кӛрінуге» мүмкіндік береді және 

қаржыландырудың басқа кӛздеріне қарағанда леверидждің жоғары деңгейіне ие 

болдырады. Бұл ұсақ фирмалар үшін аса маңызды. Фирманың басшылығы шешім 

қабылдау үшін бұл мүмкін болатын несие қанша болуы мүмкін екенін есептеу қажет. 

Сонымен қатар қазір лизингті капитализациялау туралы мәселе талқылануда. Егерде бұл 

қадам жасалса, онда лизинг несие алудың үлкен мүмкіндігін қамтамасыз ете алмайды. 

Атап ӛту керек, жалгер лизинг мерзімі біткенде ғана меншік иесі бола алады. 

Меншік құны лизингтің соңында қалдық құны деп аталады. Алғаш қарағанда, қалдық 

құны қанша кӛп болса, лизингке қарағанда иелену арзандау болатын сияқты кӛрінуі 

мүмкін. Бірақ меншіктің кӛрінетін артықшылығы әрдайым талданады. Жалгерлікке 
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алынған жабдықта тозу ӛте үлкен болуы мүмкін, тіпті қалдық құны аз болады. Егерде 

қалдық құны кӛп болса, онда лизингтік компаниялар және басқа да қаржылық институттар 

арасындағы бәсекелестік лизингтік мӛлшерлемелерді, лизинг бойынша келісім-шартта 

келісілген деңгейге дейін түсіруге мәжбүр болады. Сондықтан жабдықтың қалдық 

құнының болуы, шынында, иеленудегі ӛте аз шығындардың нәтижесі болмайды. Егерде 

лизинг жер телімдерін қамтыса, әсіресе, тез дамитын аймақтарда, онда құны ӛте үлкен 

болуы мүмкін, және бұл талдауға ықпал жасауы мүмкін. Бірақ болашақ жалгерлер мен 

жалгерге беруші қалдық құнының кӛлеміне кӛңіл бӛледі және егерде біршама қалдық 

құны күтілсе, онда лизингтік тӛлемдер осы фактордың ықпалынан тӛмендейді. 

Осылайша, иеленуге қарағанда салыстырғанда лизингте ӛте жоғары немесе ӛте 

тӛмен шығындардың қалыптасуына қалдық құнының ықпалына қатысты нәтиже шығару 

ӛте қиын. 

Қоғамдағы және кәсіпорындардағы еңбек бӛлінісінің деңгейіне және елдегі 

лизингтік қатынастардың даму сатысына байланысты жалпы экономика салаларындағы 

әртүрлі шаруашылық субъектілерінің арасындағылизингтік қатынастардың ұйымдастыру 

формаларын анықтау мүмкіндігі туады. Осы формалардың бірі лизингтік қатынастарды 

банктік құрылымдар арқылы ұйымдастыру болып табылады. Бұндай жағдайда лизингтік 

қатынастар тікелей банктер немесе банктердің еншілес лизингтік компаниялары арқылы 

үйымдастырылады. 

Жалпы банктік тәжірибеде коммерциялық банктер мен лизингтік компаниялар 

арасындағынесиелік қатынастар әртүрлі формаларда құрылуы мүмкін: 

1.Банктер лизингтік компанияларга олардың жүргізетін әрбір огіерациялары 

бойынша клиенттің тӛлем және несиелік қабілетілігіне толық талдау жасалганнан 

кейін кепілдендірілген насиелер береді және бүндай несиенің мерзімі әдетте 

лизингтік келісімшарттың мерзімімен толық сәйкес келеді. 

2. Банктер лизингтік компанияларға кез-келген қарыз алушыларга берілетін сияқты 

кепілдендірілмеген қарапайым банктік несиелер береді. 

Осыған байланысты тәжірибеде банктік капиталдың лизингтік бизнеске 

қатысуының екі әдісі кездеседі: 

1) тікелей әдіс; 

2) жанама әдіс. 

Кӛптеген лизингтік компаниялар ӛз қызметтерін іске асьтрудың алгашқы 

кездерінде ақша қаражаттарын жинақтаудың сыртқы кӛздеріне, соның ішінде әсіресе 

банктік несиеге кӛпмӛлшердетәуелді болады. Бұндай жагдай бүгінгі таңда шетелдік 

тэжірибеде толық түрде дәленденген. Мысалы, шетелдердегі лизингтік компаниялардың 

жалпы ресурстарының ішіндегі банктік несиенің үлесі 75%-ке дейін жетеді. 

Лизингтік компаниялардың ӛз қызметтерін жүзеге асыру барысында сырттан 

тартылган қаражаттарды, яғни, банктік несиені кӛпмӛлшердепайдалануы ақша 

формасында лизингтік компанияға берілетін банктік несие мен тауар формасында лизинг 

алушыга берілетін несиенің ерекше бір формасы болып табылатын лизингтің арасындағы 

ӛзара тыгыз байланысты куәландырады. Яғни, несиенің бір формадан басқа бір формага 

ауысуы кӛрінеді. 

Сонымен бірге лизингтік фирманың банктік несиені кӛпмӛлшерде пайдалануы сол 

фирманы қаржыландырудың осы түріне неғұрлым кӛп тәуелді етеді. Сондықтан банктер 

мен лизингтік фирмалардың қызметтері бір-біріне байланысты болады. Міне, осындай 

жагдайларда лизингтік фирманың қызметінің тиімділігі банктен несие алу мүмкіндігіне, 

қарыздық остмақының ӛзгеру деңгейіне және банктік саясаттың аныктаған тағы басқа 

жалпы белгілеріне тәуелді болады. 

Бүгінгі таңда еліміздегі отандық лизингтік компаниялардың сырттан қаражаттар 

тарту мүмкіндігі жылдан-жылға үлғайып келеді деуге болады. Оны 

коммерциялықбанктерден экономика сапаларына бӛлініп отырылған несиелер колемінен 

кӛруге болады. 
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Қазіргі уақытта экономика салаларына банктік сектордан болініп отырған 

ортажәне ұзақ мерзімді несиелердің қыска мерзімді несиелермен салыстырғанда үлес 

салмағыныц жоғырлауы еліміздін экономикалық ӛсуіне әсеретеді деген қорытынды 

шығаруға болады. Сонымен бірге, лизингтік операциялардың ұзақ мерзімді сипатта 

болатындығын ескерсек, онда бүгінгі таңда лизингтік компаниялардың коммерциялық 

қызметінде және отандық лизингтік нарыктың стратегиясы мен тактикасын 

қалыптастыруда банктік несиелердің маңыздылығы артуда. Бұндай жағдай лизингтік 

компанияның банк алдындағы тӛлемдік міндеттемелерін ӛз уақытындаорындауын және 

ӛтімділік деңгейін қамтамасыз етуін талап етеді. 

Лизингтік компаниялардың несиелік қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып 

коммерциялық банктер лизингтік операциялардың кӛлеміне, бағытталуына және оның 

накты түрлерінің дамуына әсер етуге мүмкіндіктер алады. 

Бүгінгі таңда біздің елімізде лизингтік бизнестің дамуы лизинг шартымен 

пайдалануға беру мақсатында құрылғыларды сатылану үшін қажетті ақша қаражаттарын 

жинақтау мәселесіне келіп тірелуде. Ал, коммерциялық банктер айналыстағыбос ақша 

қаражаттарын жинақтаумен айналысатын мекемелердің бірі болып табылатындықтан, 

лизингтік операцияларды банктік операциялардың бірі ретінде карастыру лизингтік 

бизнестің дамуы үшін тиімді әдістердің бірі болып табылады.[6]. 

Сонымен, жалпы тәжірибеде коммерциялық банктерлизингтік компанияларға 

карыз беруші ретінде емес, тікелей лизинг беруші ретінде кӛріну арқылы, банктік 

капиталдың лизингтік бизнеске қатысуының тікелей әдісін қолдануға болады. Яғни, бұл 

әдіс лизингтік келісімдерді қаржыландыру үшін бос ақша қаражаттарын іздестіру 

мәселелерін жеңілдетеді. 

Коммерциялық банктердің қаржылық операцияларындагы лизингтік қызмет 

үлесінің жоғарылауы банктік құрылымнан еншілес лизингті компанияларды бӛліп 

шығаруқажеттілігіне алып келеді. Бұл лизингтік қызмет эволюциясының одан әрі карай 

тереңдеуін корсетеді. Еншілес лизингтік компаниялар үшін лизингтікқызмет б ір  

ғанақызмет түрі болып табылады. Сондықтан лизингтік келісімдерді ұйымдастыру 

жеңілдейді, себебі, бірдей типтегі контрактілер саны кӛбейеді. 
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Лидерство банковской системы среди стран СНГ, которое было отмечено в конце 

2010-2011г.г., постепенно переходит на нет. Этому также способствовал уход 

международных финансовых институтов с казахстанского рынка, что является 

негативным индикатором, который вызывает определенные опасения. Прежде всего, это 
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говорит о потере интереса со стороны иностранных инвесторов, банковских структур, 

которые, вероятно, считают, что для банковского бизнеса в Казахстане риски возросли. А 

ведь  совсем недавно такие крупные финансовые институты, как ABN Amro, RBS, Citi 

Bank, HSBC, Unicredit  в один голос заявляли, что Казахстан для них - интересный рынок 

с хорошим потенциалом, где очевидны определенные тенденции роста. Несмотря на то, 

что рынок был развивающимся, у Казахстана были высокие международные рейтинги со 

стороны международных агентств, а также хорошая законодательная база, позволяющая 

развивать бизнес. 

В настоящее время ситуация в банковском секторе РК изменилась. Первое место 

в мире по объему необслуживаемых кредитов, выданных экономике - 31,7%, подорванное 

доверие со стороны иностранных инвесторов, соответственно, закрытая дорога к длинным 

деньгам. Банки несколько лет не могут списать безнадежные кредиты из-за 

несовершенства налоговых требований. Постоянные нововведения Национального банка 

РК из-за своей несогласованности ломают внутренние системы бизнес-процессов БВУ. 

Высшее руководство страны требует от банковского сектора поддерживать малый 

и средний бизнес, но регулятор устанавливает динамические провизии, которые 

уничтожают МСБ после почти семилетнего роста и 40-процентного участия 

в формировании ВВП. При таком раскладе ни один банк не будет выдавать деньги 

предпринимателям – через некоторое время о МСБ можно будет забыть, если 

не последует изменений.  

Динамические провизии делают ипотечное кредитование невыгодным для банков. 

Конечно, финансирование МСБ останется, как останется и ипотека, но в меньших 

объемах. 

Переплата по долгосрочным жилищным кредитам из-за высоких ставок 

вознаграждения почти в три раза превосходит сумму основного долга. В итоге 

в розничном портфеле банков доля ипотеки опустилась до 29%. Если и этого мало, то 

запрет на валютные свопы для казахстанских банков поставит Казахстан на один уровень 

с Узбекистаном в плане валютного регулирования. Некоторые банкиры высказываются, 

что следующим логичным шагом Национального банка РК (после запрета валютных 

свопов) может стать запрет валютных депозитов[1]. 

Нехватка тенге уже ощущается сейчас. Некоторые банки объявили о сворачивании 

ипотеки, то есть перестают кредитовать экономику страны длинными деньгами в тенге 

и предлагают валютные инструменты. В этом нет ничего хорошего, если кредитование 

будет осуществляться в иностранной валюте, то риски будут перекладываться 

на заемщика. И в случае любого кризисного момента подобные займы в иностранной 

валюте ухудшат кредитные портфели банков. 

Причина отсутствия длинных денег объясняется тем, что рынок внешних 

заимствований стал очень дорогим для казахстанских банков второго уровня. С другой 

стороны, нет «длинных» денег и в тенге, так как в августе, когда возник ажиотаж в связи 

с ускорившейся девальвацией казахстанской валюты к доллару, население большую часть 

депозитов изъяло из банков.. Поэтому роль двигателей ипотеки должны взять на себя 

сейчас государственные финансовые институты – «Жилстройсбербанк Казахстана», 

«Казахстанская ипотечная организация» и другие. 

Это не все проблемы, которые были названы выше. Можно добавить еще 

растущую конкуренцию со стороны российских банков, ограничения, вводимые 

на розничном рынке и многое другое. Если отойти подальше и посмотреть на общую 

картину банковского сектора со стороны, то становится очевидным факт 

несогласованности в глобальных действиях регулятора. В банковском регулировании 

происходят определенные негативные явления, так как в самом регуляторе присутствует 

конфликт интересов. Масса инициатив, идущих от участников рынка, зачастую 

не воспринимается регулятором. Реформы в банковском секторе проводятся, но они носят 

не рыночный характер и усиливают государственный монополизм на банковском рынке. 
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В итоге, находясь в финансовом застое, Казахстан может растерять передовые позиции 

сектора: сокращается число игроков, инструментов, рынок ценных бумаг полноценно 

не функционирует.  Более того, банки до сих пор не очистились от плохих активов и не 

произвели очистку балансов. Были предприняты определенные усилия, но ничего не 

заработало. 

По мнению казахстанских банкиров, действия Национального банка РК идут в 

противоречии с правительственными указаниями. Это наглядно видно на примере 

уничтожения класса частных регистраторов с созданием Единого регистратора, Единого 

государственного бюро; появился Единый пенсионный фонд; государство получило 

контрольный пакет биржи; предпринимаются попытки создать Единый процессинговый 

центр; сегодня доходят сведения, что идут разговоры о создании Государственной 

компании по страхованию жизни; принимается запрет на валютные свопы; вводятся 

динамические провизии. 

Другими словами, государство сейчас заходит в некоторые секторы, которые не 

несут системных рисков, и тем самым ограничивает рыночное развитие. 

Что касается запрета на валютные свопы и хеджирование, то это решение 

принимается Национальным банком РК под вывеской сдерживания инфляции и 

удержания курса тенге. Соответственно, он посчитал, что банки злоупотребляют свопами 

и влияют на курс, поэтому проще взять и запретить эти инструменты, в ущерб рынку. 

Причем рынок как существовал, так и продолжает существовать – сдвиг произошел за 

рубеж. То есть те клиенты, кто хочет хеджироваться и осуществлять валютные свопы, 

продолжают это делать, но уже на базе иностранных банков. В свою очередь 

казахстанские банки оказались выключенными из этого рынка. Если эта инициатива  

вступит в силу с 1 января 2014 года, то угрозы могут принять уже системный характер – 

банки могут нарушить валютные позиции, которые присутствуют сейчас в рамках 

пруденциальных нормативов. 

Говоря о конфликте интересов в Национальном банке РК, следует отметить, что он 

еще найдет свое отражение в процессе создания единой пенсионной системы, когда 

регулятор выступает кастодианом, управляющей компанией по инвестициям, формирует 

правление фонда. 

Другая острая проблема банковского сектора Казахстана – отсутствие ликвидности 

тенге. Банки принимают депозиты в долларах, кредитуют в тенге, а инструментов 

хеджирования, валютных свопов нет. Национальный банк, опасаясь за курс тенге, будет 

пытаться выводить ликвидность в тенге в зарубежные инструменты, и это приведет к 

отсутствию  длинных и дешевых тенговых средств. Нехватка тенге уже ощущается и 

сейчас, так как некоторые банки объявили о сворачивании ипотеки, то есть перестают 

кредитовать экономику страны длинными деньгами в тенге и предлагают валютные 

инструменты. В этом нет ничего хорошего, если кредитование будет осуществляться в 

иностранной валюте, то риски будут перекладываться на заемщика. И в случае любого 

кризисного момента подобные займы в иностранной валюте ухудшат кредитные портфели 

банков. 

Однозначно проблему с тенговой ликвидностью нужно решать. Сегодня банки 

берут overnight по очень высоким процентным ставкам, это оказывает влияние на ставку 

рефинансирования Нацбанка, которая, видимо, будет расти. Отразится это и на ставках по 

кредитам и депозитам в банках второго уровня. В итоге данный процесс негативно 

повлияет на инфляцию и на рост экономики в целом. 

 В свое время пенсионным фондам были запрещены инвестиции в ценные бумаги, 

кроме государственных. Ежемесячно в систему поступает примерно 20 млрд. тенге 

пенсионных отчислений, которые практически никуда не инвестируются. Они или лежат 

на счетах, или инвестируются в низкодоходные инструменты под 2–3%, что даже ниже 

инфляции. Эти деньги могли бы дать фондирование казахстанским банкам. Также деньги 
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Национального фонда можно было бы развернуть в экономику страны и пустить на 

целевые программы, например поддержку МСБ. 

В нынешней ситуации есть необходимость пересмотра расстановки акцентов в 

политике государственного регулирования финансового сектора, особенно в части 

тенденции к его государственной монополизации. И если мы продолжим движение в том 

же направлении, ни к чему конструктивному это не приведет. Это не рыночный подход. 

Новое руководство Национального банка РК должно объективно оценить все «за» и 

«против», более взвешенно подойти к существующей проблеме внутреннего конфликта 

интересов регулятора, предпримет необходимые меры к ее нивелированию. 

Ведь все, что для этого нужно, – выработка консенсусного решения, учитывающего 

мнения всех участников рынка. Именно такая позиция в конечном итоге позволит решить 

все государственные задачи по дальнейшему восстановлению и развитию финансового 

сектора Казахстана. 

Возможно создание интеллектуального инвестиционного банка (ИИБ), основной 

целью деятельности которого должно стать долгосрочное кредитование инновационных 

проектов, как частного, так и государственного секторов. Финансирование долгосрочных 

инвестиционных программ предполагает осуществление анализа и контроля за текущей 

деятельностью предприятий со стороны кредитного учреждения, то есть ИИБ становится 

непосредственным активным участником разработки стратегии и финансового 

обеспечения инновационной деятельности предприятий и научных организаций.  

Необходимо создание системы мониторинга устойчивости банковской системы в 

целом и ее отдельных элементов, в том числе в региональном разрезе,  а также разработка 

соответствующей методики.  

Устойчивость (надежность) банковской системы предполагает способность 

системы выполнять базовые и появляющиеся новые функции независимо от характера 

внешних воздействий, в том числе на основе качественного изменения своей структуры. 

Данное определение предполагает возможность появления новых институтов, 

отвечающих требованиям быстро меняющейся внешней среды, не разрушая при этом 

основ построения кредитной системы, т.е. является динамичным.  

Диагностика устойчивости банковской системы – это анализ и оценка в 

национальной банковской системе и ее региональных системах, а также выявление 

позитивных и негативных факторов, способных вызвать изменения в банковской системе 

в ближайшей перспективе, а также возможность составить прогноз на более длительную 

перспективу. Диагностика устойчивости банковской системы должна осуществляться в 

ходе мониторинга устойчивости банковской системы, т.е. сбора данных, 

характеризующих состояние коммерческих банков и иных кредитных организаций на 

региональном уровне, их анализ и принятие на этой основе управленческих решений, а 

также прогнозное развитие банковской системы по выделенным параметрам. Следует 

отметить, что решения могут иметь как оперативный, так и концептуальный, 

стратегический характер.  

В последнее время попытки организовать мониторинг различных секторов и 

институтов финансового рынка предпринимались различными ведомствами, 

рейтинговыми агентствами, а также отдельными учеными и практиками. Однако, во-

первых, практически все методики показали свою несостоятельность в период кризиса, а 

во-вторых, в региональном разрезе данная информация, как правило, недоступна 

широкому кругу лиц.  

Наряду с диагностикой устойчивости банковской системы важное значение имеет 

выработка стратегии банка. Стратегия – это насущный жизнеобеспечивающий инструмент 

развития банковской инфраструктуры, особенно учитывая быстроту изменения ситуации 

на рынке. В общем плане стратегия как категориальное понятие представляет собой 

направления поиска новых возможностей, новые правила принятия решений, 

определяющих процесс развития банковской инфраструктуры. Структурно данная 
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категория состоит из таких компонентов, как стратегический замысел, проектировка 

стратегических мер, долгосрочная политика кредитных организаций, отслеживание 

реализации стратегии и корректировка первоначально поставленных целей и задач.  

Генеральная задача стратегии – определение путей и регулирование действий при 

достижении установленных целей развития банковской инфраструктуры региона. 

Выработка стратегии – это сложная многоэтапная деятельность, характеризуемая в связи с 

многокомпонентностью и сложностью самой стратегии. Так, к числу ключевых 

компонентов стратегии можно отнести:  

 определение целей развития конкретного банка и банковской системы в целом, 

а также их согласование; 

 стратегический анализ ситуации; 

 формирование вариантов отдельных стратегических решений (альтернатив); 

 выбор стратегических решений; 

 организация реализации стратегии; 

 контроль за выполнением стратегических решений; 

 мониторинг реализации целей и задач, эффективно получаемых результатов.  

Анализ показывает, что на практике часто недооценивается проблема 

«стратегической среды», для которой характерны значительные, зачастую 

непредсказуемые, колебания, например спроса и предложения, как на рынке банковских 

услуг, так и в рамках производимой в регионе и внешней продукции.  

Практически выстраивается следующая логическая схема: стратегическая среда – 

стратегия развития банковской системы региона и ее инфраструктуры (оперативная 

реакция) – структура взаимодействия основных элементов региона (организация, 

информация, схема принятия решений и полномочий). Структура порождается 

стратегией.  

Однако все стратегии, как представляется, имеют разобщенный характер. В связи с 

этим предлагается переход к формированию сетевых банковских структур. В 

существующей классификации эти структуры не выделены, поскольку до сих пор 

методология их идентификации и формирования должным образом не оформлена.  

Согласно современным представлениям о сетевых структурах, это либо основной 

инструментарий так называемой е-коммерции, либо разновидность матричных структур. 

В первом случае речь идет о формировании сетевой системы хозяйства информационного 

общества, опирающегося на структуру глобальных вычислительных сетей. Однако в 

рамках финансово-кредитной системы, которая первой стала активно внедрять 

информационные технологии, возникли трудности, связанные с асимметрией между 

входящей и исходящей информацией.  

Участники глобальной информационной сети практически неограниченно 

потребляют циркулирующую в мировой сети информацию и одновременно ограничивают 

объем собственной исходящей информации. Очевидно, что устранение информационной 

асимметрии возможно в настоящее время лишь за счет снижения экономической 

безопасности обменивающихся информацией субъектов.   
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Кәсіпорынның иелігіндегі ақша активтерін немесе қалдық ақша қаражатын 

басқару, жалпы айналым активтерін басқарудың бір бӛлігі. Кәсіпорын жұмыс барысында 

әрекет жасайтын қалдық ақша активінің кӛлемін, оның абсолюттік тӛлем қабілеттік 

деңгейін анықтайды, операциялық кезеңнің мерзіміне әсер етеді, сондай-ақ белгілі 

мӛлшерде оның инвестициялық мүмкіншілігін сипаттайды. 

Кәсіпорындағы ақша қаражаттарын басқарудың негізі ол ақша қаражатының 

қозғалысы туралы есебі, яғни, бұл қаржы жағдайының ӛзгеруі туралы ақша 

қаражаттарының шығу әдісі негізінде құрылған есеп. Ол ақша қаражатының болашақ 

түсімдерін бағалауға, фирманың ӛзінің қысқа мерзімді қарызын жабу және дивиденттерді 

тӛлеу қабілетін талдауға, қосымша қаржы ресурстарын тарту қажеттігін бағалауға 

мүмкіндік береді. Бұл есеп арнаулы форма бойынша құрылады. Онда ақша 

қаражаттарының қозғалысы үш бағыт бойынша топтастырылған: операциялық сфера, 

инвестициялық және қаржы сферасы. 

Джон Кейнстің пікірі бойынша айналым капиталының басты бӛлігі ақша 

қаражаттары, оның ойы бойынша ақша қаражаттарының және олардың эквиваленттерінің 

маңыздылығы үш себеппен анықталады: ескішілдікке негізделген (ағымдағы 

операцияларды ақшамен қамтамасыз ету кажеттігі), сактау (болжанбаған тӛлемдерді ӛтеу 

қажеттілігі), алыпсатарлық (болжанбаған пайдалы жобаға қатысу мүмкіндігі). Ақша 

қаражаттары айналымнан дерексізденген уақыт ағымын сипаттайтын қаржы циклы қаржы 

менеджментінің басты сипаттамасы болып табылады. Ақша қаражаттарының қозғалысын 

талдау ағымдық, инвестициялық, қаржы қызметінің және т.б. нәтижесіндегі ақша 

ағымының сальдосын анықтауға мүмкіндік береді. Ақша қаражаттары козғалысын 

талдауда белгілі бір  сызба колданылады. Тек қарапайым болуы үшін кейбір кӛрсеткіштер 

агрегатталуы мүмкін. Ӛйткені, кӛптеген кӛрсеткіштерді тура болжау ӛте қиын. Әдетте 

болжау жоспарлы кезеңдегі ақша қаражатының бюджетін жасауға негізделеді. Мұнда тек 

ағымның негізгі құрамдас бӛліктері ғана ескеріледі: ӛткізу кӛлемі, қолма қол ақша 

түріндегі түсімнің үлесі, дебиторлық және кредиторлық қарыздардың кӛлемі, ақша 

шығындарының кӛлемі және т.б. Болжау әдістемесіне жататындар: түсімдерді, 

шығыстарды болжау, таза ақша ағымдарын есептеу, қысқа мерзімді қаржыландырудың 

жиынтық қажеттілігін анықтау[1]. 

Операциялық ақша активтерінің қалдығын қалыптастырудың мақсаты 

кәсіпорынның ӛндірістік-коммерциялық (операциялық) жұмыстарымен байланысты, 

ағымдағы тӛлемді қамтамасыз етуді қалыптастырады: шикізаттар, материалдар және 

жартылай фабрикаттарды сатып алуға; еңбек ақыға, салық тӛлеміне; басқа мекемелердің 

кӛрсеткен қызметінің тӛлеміне және т.б. Бұл қалдық ақша қаражатының түрі – 

кәсіпорынның жинақты ақша активтерінің құрамының негізгісі болып есептелінеді. 

Сақтандыру ақша активтерінің қалдығы негізінен нарықтағы дайын ӛнімдер 

конъюктурасының нашарлауына байланысты және операциялық жұмыстан ақша 

қаражатының ӛз уақытында түспеуіне байланысты сақтандыру тәуекелдігін 

қалыптастыруға қажет. Қалдықтың бұл түрінің қалыптасуы кәсіпорынның тұрақты тӛлем 

қабілеттігінің болуын ұстап тұруға, жекелеген қажетті қаржылық міндеттемелерді тӛлеуге 

қажет. Бұл қалдық ақша активтері түрінің мӛлшеріне белгілі мӛлшерде кәсіпорынның 

қысқа мерзімді қаржылық несие алу мүмкіншілігі әсер етеді. 

Инвестициялық ақша активтерінің қалдығы нарықтың жекелеген сегменттерінде 
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қолайлы конъюктура болуына байланысты тиімді қысқа мерзімді қаржы салуды 

қалыптастырады. Қалдықтың бұл түрі нысаналылықпен тек сол уақытта 

қалыптастырылады, егер де ақша салымдарының қалыптасуы қажеттігін толық 

қанағаттандыратын болса. Қазіргі еліміздің экономикасының дамуы жағдайына 

байланысты кәсіпорындардың басым кӛпшілігінің ақша активтерінің бұл түрін 

қалыптастыруға мүмкіншілігі жоқ. 

Ӛтемдік ақша активтерінің қалдығы – негізінен банктердің талабы бойынша 

кәсіпорынға есеп айырысу қызметін кӛрсетуге және оған басқа қаржылық қызметтің түрін 

орындауға қалыптасады. Ол – азаймайтын ақшалай активтердің сомасы, оны кәсіпорын 

банкпен жасалған келісім бойынша тұрақты түрде ӛзінің есеп шотында сақталуы керек. 

Мұндай қалдық ақша активтерін құру банктен кәсіпорынға несие берудің бір шарты 

ретінде қарауға болады 2 . 

Қаралған қалдық ақша активтерінің түрлері тек кәсіпорынның ӛз салым ақшасын 

қалыптастырудың экономикалық құралын сипаттайды. Айталық, сақтандыру ақша 

активтерінің қалдығын қолданбайтын кезеңінде оны инвестициялық мақсатқа пайдалануға 

болады немесе кәсіпорынның қатарлас ӛтемдік қалдық ақша ретінде қарауға болады. 

Сондай-ақ инвестициялық қалдық ақша активтерін, пайдаланбаған кезеңде – оны 

сақтандыру немесе ӛтемдік қалдық активі ретінде қарауға болады, бірақ жинақы қалдық 

ақша активтерінің кӛлемін қарағанда, әр аталған құрал есепке алынуы керек. 

Нарықтық экономика кезінде кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық жұмыс істеу 

процесінде тұрақты түрде қарсы агенттермен, бюджетпен, салық мекемелерімен есеп 

айырысуды жүргізу қажеттілігі туады. Ӛндірілген тауарларды тиеп жіберу немесе кейбір 

қызмет кӛрсету арқылы, кәсіпорындар, әлбетте, қолма-қол тӛлем ақша алмайды, яғни 

сатып алушыларды несиелейді. Сондықтан ӛнімдерді тиеп жіберген уақыттан, 

кәсіпорынға тӛлем қаражаты түскен уақытқа дейін кәсіпорын дебиторлық берешек 

түрінде әрекетсіздікте болады, оның деңгейі кӛптеген факторлармен анықталады: ӛнімнің 

түрімен, нарық сиымдылығымен, ӛндірілген ӛніммен нарықтың молықтырылу деңгейі, 

шарттың жағдайы, кәсіпорынның қолданатын есеп айырысу жүйесі және басқалар. 

Жеткізілген ӛнімдер үшін есептесудің негізгі түрлері қолма-қол ақшаменен және 

ақшасыз тӛлем түрінде жүргізіледі. Тұрақты экономикада ақшасыз тӛлем басым болады, 

яғни чек, векселдер арқылы, ақшасыз есептесу және ағымдағы шоттарға аудару арқылы 

тӛлеу түрінде жүргізіледі. Тұрақсыз экономика жағдайында алдын ала есеп айырысу түрі 

басынқы болады. 

Айналым саласындағы қаражаттарды қысқартуды ынталандыру факторы айналым 

қаражаттарын толықтыруға керекті банкілік несие, ол айналым капиталын ұтымды 

пайдалануға мүмкіншілік тудырады. 

Ӛнім ӛндіруші кәсіпорындардың дебиторлық қарызының едәуір бӛлігін тиелген 

тауар қаражаттарды құрайды. Тиелген тауарлар қаражаты шарасыз пайда болады, ӛйткені, 

қоймадағы дайын ӛнімдер, шартта кӛрсетілген уақытта тұтынушыларға тиеліп жіберілуі 

тиіс. Бірақ тиеліп жіберген тауарлардың құрамында әртүрлі мағыналы қаражаттар болады. 

Олардың бір бӛлігі тиеліп жіберген тауарлардың үлесіне тиісті, бірақ тӛлем уақыты 

жетпеген. Бұның жағымдылығы - тез ӛтетін құбылыс. Тӛлем мерзімі ӛткеннен кейін, 

кәсіпорынның тӛлембеген қаражаттары, тиеп жіберген тауарлар түріне айналады. 

Соныңда, тұтынушының тӛлем қаражатының жоқ екендігін кӛрсетеді. Тӛленбеген 

шоттардың үлкен үлесті салмағы және басқадай қарыз түрлерінің болуы – кәсіпорындарға 

түсетін қаражаттардың негізгі кӛздерінің бірі болып есептелінеді, осыған сәйкес 

дебиторлық қарыздарды басқару туралы шешім қабылдауды қажет етеді. Ең алдымен, 

барлық дебиторлық қарыздың сипаты бағаланады, дебиторлардың құрамы талданады, 

олардың құрамындағы үмітсіз қарыздар анықталады. Бұндай бағалау әртүрлі мезгілде 

пайда болған дебиторлардың топтары бойынша жүргізіледі. 

Дебиторлық қарыздарды талдау және басқару процесінде кәсіпорындар болжау 

ретінде, сондай икемді шарт жүйесін жасауы керек, онда ӛнімдерге (толық немесе 
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жартылай) алдын ала тӛлеу, аралық шотты ұсыну немесе инфляция индексіне 

сәйкестендіріп икемдік баға құру керек және бұл шаралардың қаржы нәтижесіне әсері 

бағалануы тиіс. 

Тұрақсыз экономика кезінде шығындарды болдырмау мақсатымен ӛнімдерге алдын 

ала тӛлемді кең практикалану мақсатымен есептегі қаражаттың айналымдығына бақылау 

жүргізіледі. Айналымдық кӛрсеткіш, қарызды қайтару дәрежесін кӛрсетеді.  

Айналым капиталының құрамындағы маңызды қор айналымының құрамына 

дебиторлық қарыз және ақша қаражаты жатады. Олардың ерекше түрлеріне, қозғалыс 

жылдамдығына, пайда болу заңдылығына қарай айналым қаражаттарының бұл түрлері 

нормаланатын айналым қаражаттары сияқты алдын ала есептелінбейді және есепке 

алынбайды. Бұл элементтерді басқару басқа әдістермен орындалады. Шаруашылық етуші 

субъектілердің осы құралдармен басқаруға мүмкіншіліктері бар және олар несиелеу және 

есеп айырысу жүйесі арқылы олардың кӛлеміне әсер ете алады. 

Коммерциялық есеппен жұмыс істеуші кәсіпорындар дебиторлық қарыздың 

мӛлшерін қысқартуға құштар, ӛйткені бұл айналым қаражаттарының айналым 

саласындағы айналымдылығын тездетеді, демек айналым капиталын тиімді пайдаланады. 

Мысалы, тауарлар операциясы бойынша дебиторлық қарыздың кӛлемін азайту арқылы, 

шартпен келісілген тауарларды жеткізу жоспарын орындау кӛрсеткішін, пайда туралы 

жоспарды және рентабельдікті жақсартады. Айналым қаражаттарын басқадай есеп 

айырысуда қысқарту арқылы, оларды толығырақ мақсатпен пайдалануға мүмкіндік 

тудырады, ӛйткені олар бұл ретте ӛндіріс саласынан шығып кетпейді. Соныменен, әрбір 

кәсіпорынның мақсаты, айналым саласындағы айналым қаражаттарының кӛлемін 

барынша қысқартуға барлық резервтерді пайдалану. Бұл резервтерге кәсіпорындар 

арасында тура шаруашылық байланысты дамыту, шарттық тәртіпті қатайту және ондағы 

міндеттемелерді орындау, прогрессивті есеп айырысу түрін қолдану практикасын кеңейту 

жатады. 

Кәсіпорынның айналым капиталы мен ағымдағы активтерінің қозғалысы қаржы 

жағдайының маңызды компоненті болып табылады. Капиталдың барлық айналым процесі 

мобильді активтердің айналымынан басталғандай болады, кәсіпорынның шаруашылық   

белсенділігінің   барлық   қатысушылары   қозғалысқа келтіріледі. 

Сондықтан, айналым құралдарын жеделдету, пайдамен айналым капиталының 

қозғалысын жеделдету факторына неғұрлым кӛп кӛңіл бӛлу қажет. 

Айналым капиталының «келу» факторлары болып табылатындар[3]: 

- тауарларды сату; 

- мүліктерді сату; 

- дебиторлық қарыздың ӛсуі; 

- акциялар мен облигацияларды  қолма-қол ақшаға сату. 

Айналым капиталының «кету» факторлары болып табылатындар: 

- шикізат пен материалдар сатып алу; 

- негізгі құралдар объектілерін сатып алу; 

- несие пайыздарын тӛлеу; 

-  күмәнді қарыздар бойынша резервтерді ұлғайту; 

- тауарлық-материалды запастарды есептен шығару; 

- еңбек ақы тӛлемдері. 

Кәсіпорынның тұрақты қызметі үшін ақша қаражаттары қозғалысының 

жылдамдығы ерекше маңызды. Кәсіпорынның қаржы жағдайының тұрақтылығының 

негізгі шарттарының бірі оның ағымдағы міндеттемелерін жабуды қамтамасыз ететін 

ақша қаражаттарының келуі болып табылады. 

Ақша қаражаттарының ең аз мӛлшердегі қорының болмауы кәсіпорынның қаржы 

жағдайының қаншалықты қиыншылықта екендігін білдіреді. Ал ақша қаражаттарының 

шектен тыс болуы кәсіпорынның шын мәнінде шығынға ұшырап жатқандығын 

кӛрсетеді. Біріншіден, бұл инфляциямен және ақшаның құнсыздануымен байланысты 
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болса, екіншіден оларды тиімді орналастырып, пайда табу мүмкіндігін жіберіп алғандықтан 

болуы мүмкін. Осыған орай кәсіпорындағы ақша қаражаттарын тиімді пайдалану деңгейін 

бағалау қажеттігі туындайды. Мұндай талдаудың түрлі тәсілдері бар. Мәселен, қаржы 

қиыншылығының пайда болуының ерекше барометрі ретінде кәсіпорынның ағымдағы 

міндеттемелері ӛскен кездегі ағымдағы активтер құрамындағы ақша қаражаттарының 

үлесінің азаю қарқынын алуға болады. Сондықтан, ақша қаражаттары мен неғұрлым 

жедел міндеттемелер (мерзімі ағымдағы айда аяқталатын) арасындағы қатынасты ай 

сайын талдау кәсіпорындағы ақша қаражаттарының артықтығының (жетіспеушілігінің) 

толыққанды суретін бере алады. 

Кәсіпорындағы ақша қаражаттарының қозғалысын шынайы ашу, ақша 

қаражаттарының түсуі мен жұмсалуының біркелкілігін бағалау, сондай-ақ алынған қаржы 

нәтижесі мен кәсіпорындағы ақша қаражаттарының жағдайын байланыстыру ушін ақша 

қаражаттарының түсуі мен кетуінің барлық бағыттарын айқындап, талдау қажет. 
Осылайша ақша қаражаттарына запастары басқару теориясында жасалған, акша 

қаражаттарының   кӛлемін   оңтайландыратын  модельдер   қолданыла   алады. Ақша 
қаражаттарын дұрыс басқару үшін мыналарды бағалау қажет: а) ақша қаражаттарының 
және оның эквиваленттеренің жалпы кӛлемі; ә) олардың қай бӛлігін есеп шотта ұстап, ал 
кай бӛлігін оңай ӛтетін бағалы қағаз ретінде ұстауға болады; б) ақша қаражаттары мен тез 
ӛтетін активтердің ӛзара ӛзгеруін қашан және қандай кӛлемде іске асыру қажет екендігін 
бағалап, соған сәйкес шешімдер қабылдау қажет.  
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Қазіргі жағдайда банктердің капитализациялану мәселесі банктік жүйенің 

дамуында ерекше орын алады. Себебі «қаржыландырудың жеткіліксіздігі» - банктің ӛзіне 
ғана емес, сонымен бірге бүкіл ел экономикасының дамуын тежеуші фактор болып 
табылады. Бұл активті операциялардың кӛлемі мен несиелердің кӛлемі, сырттан қаражат 
тартудың бәрі ӛзіндік капиталға байланысты дегенді білдіреді.  

Банктік сектор елдің қаржылық секторының аса ірі және атқарушы сегменті болып 
табылады. Қазақстандағы банктік дағдарыс 2007 жылы қазан мен қараша айларында 
АҚШ-тың ипотекалық несиелендіру дағдарысы негізінде болды.   

Қазақстан банктеріне әлемдік дағдарыстың салдары келесідей болды: банктік 
жүйенің ӛсу қарқынының тез арада тӛмендеуі, активтердің сапасының тӛмендеуі, 
қазақстандық банктердің табыстылығының тӛмендеуі [2]. 

Қазақстанның экономикасында банктік сектордың рӛлін сипаттайтын негізгі 
кӛрсеткіштерді қарастырайық. Банктің жүйеленген активтерінің ӛсу қарқынының жоғары 
болуын атап ӛткен дұрыс, 01.01.2008 жылғы кӛрсеткішке сүйенсек ЖҰӚ  кӛлемі 87,8%, ал 
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01,01,2012 жылғы кӛрсеткіш 42,8% құрап, дағдарыс кезінде едәуір тӛмендегенін кӛрсетеді 
(1 кесте). Дағдарыстан кейінгі жағдайда да жақсару жоқ, банктік сектордың дамуының 
тежеуі жалғасуда. «ЖҰӚ-ге ссудалық портфельдің қатынасы» атты кӛрсеткіштің ӛзгеруі 
активті банктерде едәуір байқалады. ЖҰӚ-ге клиенттердің депозиттерінің ӛсуі байқалып, 
(дағдарысқа дейін) ол 33,9%-дан 48,2%-ға ұлғайып, дағдарыс жағдайы мен дағдарыстан 
кейінгі кезеңдегі тӛмендеуі 01.01.2012 жылғы кӛрсеткіште 26,4%-ға тең. 

1 кестеде табыстар мен шығыстардың құрамының ӛзгеруі кӛрсетілген. Осылайша 
кестеден кӛретініміздей банктердің табысы дағдарысқа дейін клиенттерге берілген 
займдар бойынша сыйақы мӛлшерлемелері есебінен болған (68,2% - 69,3%). Дағдарыс пен 
дағдарыстан кейінгі кезеңде бұл кӛрсеткіш займдардан алынатын сыйақы 
мӛлшерлемесінен байланысты емес, үлесі – 81,7% - 72%. Бұл кӛрсеткіштің жоғарылауы 
мен тӛмендеуі берілген займдар бойынша тӛлеу мерзімінің ӛтуіне байланысты есептелген 
айыппұлдар мен ӛсімпұлдар есебінен болады.  

Шығыстар құрамында сыйақы алумен байланыстырылмаған шығыстар бар. 
Дағдарысқа дейін бұл кӛрсеткіш шығыстардан 56,9% -57,2% бӛлігін құраған. Негізінен 
бұл жарнамаға, амортизация мен ФОТ кеткен үстеме шығындар. Дағдарыс пен 
дағдарыстан кейінгі кезеңде оның үлесі ссудалық портфельдің сапасының тӛмендеуіне 
байланысты жүргізілген провизия салдарынан ӛскен 91,4% - 85%. 

 

1 кесте – Банктік сектордың табыстылығы (млрд.теңге). 

  

1.01. 

2006ж 
 

1.01. 

2007ж 
 

01.01. 

2008ж 
 

01.01. 

2009ж 
 

01.01. 

2010ж. 
 

01.01. 

2011ж 
 

01.01. 

2012ж 
 

01.10. 
2012ж. 
 

Сыйақы алумен 

байланысты 

табыстар 342,3 620,1 1243,4 1459,9 1294,4 1043,9 1036,4 700,3 
Сыйақы тӛлеумен 

байланысты 

шығындар 180,5 337,2 656,1 789,3 853,8 737,2 634,3 349,8 
Сыйақы алумен 

байланысты 

алынатын таза табыс 161,8 282,9 587,3 670,6 440,6 306,7 402,1 350,5 
Сыйақы алумен 

байланыссыз 

табыстар 159,6 287,3 550,5 1471 5779,2 5342,5 3429,2 1798,8 
Сыйақы тӛлеумен 

байланыссыз 

шығындар 238,3 442,5 875,6 2114,5 9040,7 4228 3841 1975,3 
Таза табыс[шығын] 

сыйақы алумен 

байланысты емес -78,7 -155,2 -325,1 -643,5 -3261,5 1114,5 -411,8 -176,5 

Күтпеген баптар -0,5 -0,2 0,4 0 0     
 Табысқа тӛленетін 

салыққа дейінгі таза 

табыс[шығын] 82,6 127,5 262,6 27,1 -2820,9 1421,2 -9,7 174 
Табысқа тӛленетін 

салық бойынша 

шығындар 9,5 25,6 45,6 16,4 13,3 1,1 25,6 26,4 
Табысқа тӛленетін 

салықты тӛлегеннен 

кейінгі таза табыс 73,1 101,9 217 10,7 -2834,2 1420,1 -35,3 147,6 
Ескерту – [3] мәліметтер көзі бойынша алынған 
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Табысқа салынатын салықты тӛлегенге дейінгі таза табыстың жиынтық активтерге 

қатынасы (ROA): 01.10.2012 жылға қарай 2,1% құрады, 01.01.2010 жылы бұл кӛрсеткіш -

24,1% болған. Бұл дегеніміз банктік сектордың жағдайының жақсаруын кӛрсетеді. 

Дағдарысқа дейін ROE кӛрсеткіші тұрақты ӛсу тенденциясын кӛрсететін, 14,1%-

тен 18,4%-ке дейін болды. 2009 жылы ROE кӛрсеткіші таза табыстың жеке капиталға 

қатынасының тӛменгі кӛрсеткіштері салдарынан нашар болып  (-1192,6%), 01.10.2012 

жылға қарай 15,6% құрап, банктердің жеке капиталының жағдайының жақсарғандығын 

кӛрсетеді. Банктік сектордың табыстылығын сипаттайтын «жиынтық активтер резервін 

құруға шығындардың қатынасы» сияқты кӛрсеткіштер дағдарыс пен дағдарыстан кейінгі 

кезеңде банктік сектордың жақсаруын кӛрсетеді. Дағдарыс кезінде  «жиынтық активтер 

резервін құруға шығындардың қатынасы» бабы бойынша ӛсу аз болды (1,7-2,1%). 

Дағдарыс кезінде бұл кӛрсеткіш 01.10.2010 жылға -50,3%, дағдарыстан кейінгі кезеңде ӛсу 

орын алып, 01.10.2012 жылға қарай-23,8%, бұл әлі де болса банк секторындағы 

мәселелердің барын кӛрсетеді. 

Халықаралық қаржы-экономикалық дағдарыстың әсерінен банктік сектордың 

«активтер», «капитал», «табыс», «рентабельдік», «ссудалар бойынша резервтер» сияқты 

баптарынан дамуына кері болғанын кӛрсекте, дағдарыстан кейінгі кезеңде кішкене болса 

да жақсарғанын кӛреміз [5].  

Дағдарыстың әсерін жұмсарту үшін қазақстандық банктер іс шаралар ұйымдастыра 

білді. Бұл іс-шаралар құрамына: несиелік саясаттың қатаңдауы, несиелер бойынша 

қойылымдардың жоғарылауы, ары қарайға қарыз беруден бас тарту кірді.  Дағдарыс 

кезінде банктік сектордың несиелік саясаты кӛптеген ӛзгерістерге ұшырады. 

Қазақстандық банктер ағымдағы жағдайда несиелік тәуекелдерді бағалауда басқа шаралар 

қолданатын болды, бұл ссудалық портфельдің сапасының тӛмендеуіне байланысты. 

Бүгінде тек «түсінікті» клиенттерге ғана қызмет кӛрсетеді – қаржылық тұрақты 

компаниялар мен тӛлемқабілетті жеке тұлғалар. 

Ӛзінің ссудалық портфелін жақсарту мақсатында банктер мәселелі несиелер 

бойынша қарыз құрамын қайта қарау жүргізуде. Бұл кӛп уақыт пен еңбекті талап етеді. 

Себебі әр қарыз алушыға деген кӛзқарас жеке түрде болып, оның тӛлемге қабілеттілігін, 

қарызды ӛтеу мүмкіндігін, бизнестің тұрақтылығы мен перспективасын талдауды қажет 

етеді.  

Жылжымайтын мүлікті кепілге алу арқылы берілетін ипотекалық заимдар 

сапасының тӛмендеуінің объективті салдары:  

- Негізгі қарыз бӛлігін қайта бағалау мен девальвация әсерінен сыйақының 

ӛзгеруі; 

- Кепілдегі жылжымайтын мүліктің бағасының тӛмендеуі; 

- Экономиканың нақты қаржылық секторындағы жұмыс орындарының азаюы.  

Жаһандық дағдарыс сонымен бірге жаңадан берілетін ссудаларға да 

әсерін тигізді. Тартылған ресурстардың бағасының ӛсуіне байланысты барлық 

банктер берілетін ссудалар пайызын жоғарылатты. 

Қазіргі кезде несиелік нарық сандық жағынан емес, сапалық жағынан дамуда. 

Несие алушылардың тӛлемқабілеттілігі жете зерттеліп, ӛз кезегінде бұл үдеріс несиелік 

портфельдің сапасын жоғарылатуға оң әсерін тигізді. 

Дағдарыстың әсері жоғары болғанымен, қазақстандық банктік жүйе реттелуге 

икемді және кӛптеген жағдайларда реттеуші органдардың түзетулеріне ұшырауда. ҚРҰБ 

мен ҚБмҚА біріккен 2009-2010 жылдарға арналған экономиканы тұрақтандыруға 

бағытталған 25 қараша 2008 жылы қабылданған саясаты дағдарыстың кӛптеген 

салдарларының алдын алуға кӛмектесті [6].  

Банктік секторға қазіргі кезде мемлекет тарапынан келесідей кӛмек кӛрсетілді: 

- «Самрұқ-Қазына» халықтық әл ауқат қорының қаржысы «БТА» АҚ - 78,1%, 

«Қазақстан Халық банкі» АҚ -21%, «Казкоммерцбанк» АҚ-21,2%, «Альянс Банк»-67% 

банктеріне кіргізілді; 
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Үкімет пен ҚБжҚА, «Самрұқ-Қазына» ұлттық әл ауқат қорының қатысуымен  

«БТА Банк» АҚ,  «Альянс Банк» АҚ мен "БТА БАНК" АҚ еншілес ұйымы - 

«ТЕМIРБАНК» АҚ-ға міндеттемелерін бойынша қайта қарастыруларға байланысты 

бірнеше іс-шаралар жиынтығы жасалды. 

Қазіргі кезде аталған банктердің құрамын қайта қарау аяқталды, алайда «БТА 

Банк» АҚ қазіргі кезде ӛз міндеттемелері бойынша қайта қарауға ұшырауда. 

Дағдарыс кезінде Ұлттық Банк банктік жүйеге қысқа мерзімді ӛтімділік беру 

арқылы қолдау кӛрсетті.  

Банктердің қорларын қалыптастыру кезінде ішкі қаражат кӛздерінің тұрақтылығын 

жоғарылату үшін, депозитшілердің қызығушылығын арттыру мен қаржылық жүйенің 

тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында ҚРҰБ 2011 жылы «Депозиттерді кепілдендіру 

Қазақстандық қоры» АҚ-ның капиталын 10%-133 млрд.теңгеге ұлғайтты. 

Халықтың қаржылық секторға ары қарайғы сенімін жоғалтпау мақсатында 

қаржылық ұйымдардың тәуекелдерін азайтуға бағытталған заң қабылданды. Бұл заң 

негізінде жеке тұлғалардың депозиттері бойынша кепілдендірілген тӛлем сома 5 

млн.теңгені құрады.  

2011 жылғы ҚР президенті қол қойылған «Банк пен қаржылық ұйымдардың 

қызметін реттеуге және тәуекелдерді тӛмендетуге бағытталған ҚР кейбір заңнамалық 

актілеріне ӛзгертулер мен толықтырулар енгізу» жӛніндегі заңынан сәйкес банктік жүйені 

қайта жандандырудың 3 механизмін қарастырады: 

1. ҚРҰБ-нің 100% қаржысына құрылған «Мәселелі несиелер қоры» АҚ-і 

ашылды. Бұл қордың мақсаты – Екінші дәрежелі банктердің кепілдігінде 

жылжымайтын мүлік салынбаған 100% немесе 50%  провизия жүргізілген күмәнді 

несиелерді сатып алу. Қор ақшалай қаражаттарды тартып, мәселелі активтерді бағалап, 

оны сатып алып, кепілдегі мүлікті басқарып, оны сатып, үстеме пайда табады. 

Қаржыларды қор облигациялар шығару арқылы тартады. Бірінші транш мемлекеттік емес 

зейнетақы қорларымен, екінші – банктермен, үшінші – ҚРҰБ-мен сатып алынады.  

2. «Ӛшірілген салық салу» 2012-2018 жж аралығында тыйым салынады. 

Нәтижесінде банктерге үмітсіз несиелер бойынша провизиялар жасалу кезінде 

алынған  табыстарға салықтық алымдар беріледі. 

3. Банктердің проблемалық займдарын сатып алу арқылы олардың  

жандануы мен басқаруын қамтамасыз ететін компаниялар (special purpose vehicle) 

құруға мүмкіндік беру. Бұл компанияларға банк ӛз кезегінде кепіл ретіндегі 

жылжымайтын мүлік пен бітпеген құрылыстан басқа тӛленбеген несиелер бойынша 

алынған компаниялардың капиталының бӛлігін басқаруға бере алады. Барлық алынған 

табысты «еншілес» ӛз аналық банкіне аударуға тиіс.  

Сонымен бірге компанияға қарыз бойынша міндеттемелерді ӛтеудің барлық 

міндеттері ӛтеді, яғни несие беруші банк емес осы компания болып табылады.  

Экономикаға демеу беру іс-шараларын жүргізуде ҚРҰБ келесідей приоритеттер 

анықтады: 

- Теңгенің бағамының тұрақтылығын қамтамасыз ету мен ақшалай нарықтың 

ӛтімділігін керекті бағамын ұстап тұру; 

- Банк баланстарын жандандыру процессін жылдамдату мен оларды сапасыз 

активтерден «тазарту»; 

- Дағдарыстан кейінгі даму кезеңіндегі банктердің несиелік активтілігін оятатын 

іс шаралар жиынтығын құру; 

- Қаржы институттарындағы тәуекел-менеджменті жүйесін реттеу мен 

жетілдірудің конрциклдік моделіне ӛту; 

- Жүйелік тәуекелдер мен экономикалық дисбаланстың деңгейін тӛмендететін іс 

шаралар жиынтығын құру. 

ҚР Қаржы нарықтары мен қаржы делдалдарын реттеу агенттігі 

қабылдаған іс-шаралар: 
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- Офшорлық зонадағы резиденттерге емес берілген несиелер бойынша 

тәуекелдер 200% бағаланады. Егер де кепілге алынған мүлік Қазақстан аумағынан сырт 

жерде орналасқан болса, оларға жоғарғы деңгейде провизиялар теңеледі; 

- Қарызгерлердің ауыртпалығын азайтуға ұсыныс жасап, мерзімі ӛткен несиелер 

бойынша айыппұлдар мен ӛтемақылар сомасын қарыздың жалпы сомасынан 10%-ға дейін 

тӛмендету. Бұл заң жобасы тұтынушылардың мүддесін қорғау заңнамасына ұсыныс 

ретінде қосылды.  

- Ӛз күшіне келесідей норматив енді: бұл нормаға сәйкес холдингтік 

компаниясы жоқ немесе ӛз ірі акционерлерінің құрамында жеке тұлға болмаса жеке 

тұлғалардың депозиттері бойынша жұмыс істеуге тиым салынады 

- Үкіметтік заңнамаларға несиелер бойынша тиімді қойылымдарды анықтау 

заңнамасы енгізілді [7]. 

Банктік секторды жақсарту мақсатындағы ұсынылған шаралар мен мәселелі 

сұрақтар: 

1. Қарызгерлердің дефолтынан кейін банк меншігіне кӛшетін кепілдерді тиімді 

басқарудың механизмінің жоқтығы. Сұрақты азаматтық-құқықтық құқық негізінде шешу 

қажет. 

2. Қазақстанда несиелер бойынша қойылымдар жоғары. Инфляцияның шынайы 

жылдық деңгейі 7-8% болса да. Батыста бұл кӛрсеткіш 2-3%. Банктерді мемлекеттік 

қаржы тарапынан, сонымен бірге Ұлттық қор ресурстарын қоса алғанда  қорландыру 

қажет. 

3. Тәуекелдерді бағалайтын компаниялар құру қажет, мысалға АҚШ, 

мұнда 3 скорингтік компания жұмыс жасайды. Олар ӛз кезегінде қарызгерлердің 

тӛлемқабілеттілігін тәуелсіз бағалап, қарыз алушылар бойынша барлық ақпарат осыларда 

сақталады. Банктер ӛз кезегінде тәуелсіз жасалған бағалауларға сүйене отырып, ӛз 

тӛлемқабілеттілік есебін жүргізеді. Қазақстанда бір кредиттік бюро қызмет етеді, алайда 

оның функциясы бар болғаны қарыз бар ма жоқ па туралы анықтама берумен шектеледі. 

Қазақстандық банктер ӛз күшімен несиені ӛтеу мен тӛлемқабілеттілік бойынша 

тәуекелдерді ӛзі бағалауға мәжбүр. 

4. Карточкалық қызмет кӛрсету бойынша сыйақы мӛлшерлемелері, 

әсіресе басқа банк карточкасының екінші банк банкоматынан ақша алу кезінде 

проценттік сыйақы жоғары болуы. Қазақстанда әр банк ӛзіндік процессингтік орталығы 

бар, комиссия алу жӛнінде банктерге тиым салуға ешқандай заңнама қарастырылмаған. 

Бұл ӛз кезегінде клиенттердің қалтасына әсер етіп, қызмет кӛрсетудің қымбаттығы мен 

шығындарды тиімсіз қолдануға әкеледі. Мысалы, АҚШ-та процессингтік компаниялар 

екеу, олар бүкіл банктердің транзакцияларын бақылап отырады. Бізде осы сұрақтың 

шешуі орталық процессингтік компания құру. 

5. Халықтың қаржылық сауатын жоғарылату. Бұл үшін ақпарат 

құралдары арқылы, теледидар арқылы, арнайы лекциялар жүргізіп, «ликбез» жасау 

керек.  

6. Банктік жүйедегі дағдарыс белгілері мен дағдарыстан кейінгі 

жоғалтуларды минимизациялау мақсатында қаржылық дағдарысты 

идентификациялаудың ерте анықтау бағдарламаларын құру. Бұл үшін ғалымдарды, 

мамандарды, студенттерді тарту қажет. 
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Возникновение риск-менеджмента или интегрированного риск-менеджмента как 

новой философии стратегического управления в финансовом бизнесе приходится на 

середину 90-х годов XX в., что было обусловлено тенденциями и достижениями. 

Необходимым условием принятия нового взгляда на место риск-менеджмента в общей 

стратегии управления компанией стала «революция в умах» — пересмотр 

господствовавшего долгое время в научных и деловых кругах представления о том, что 

целью риск-менеджмента является избежание или минимизация принимаемого риска. 

Если логически последовательно развивать данную точку зрения, то мы придем к 

«порочному кругу» риска, подобного тому, что показан на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 -  «Порочный круг» риска 

Примечание – составлено по источнику [1, стр. 254] 

 

Этот замкнутый круг можно разорвать, только если отказаться от исходной 

посылки о защитной, «ответной» минимизации принятого риска в пользу активного, 

«упреждающего» управления им с целью снижения того негативного влияния, которое 

специфические факторы и циклы рыночной конъюнктуры и вызванные ими кризисы 

оказывают на всех участников отрасли. Осознание того, что злом является не риск сам по 

себе, а только тот риск, который неверно оценен, которым неправильно управляют или 

который является нежелательным» [1],  стало абсолютно необходимой предпосылкой для 

возникновения концепции интегрированного риск-менеджмента. 
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Таким образом, главная цель интегрированного риск-менеджмента состоит в 

нахождении оптимального соотношения между риском и доходностью в масштабе всего 

банка. Объектом анализа и управления в рамках корпоративного риск-менеджмента 

выступает совокупный или «интегральный» риск банкротства банка [2], который может 

быть обусловлен проявлением одного или нескольких перечисленных выше видов риска. 

Количественной мерой «интегрального» риска обычно выступает волатильность 

рыночной стоимости банка для оценки которой используют стандартное отклонение 

доходности акций (если они обращаются на фондовом рынке) или стандартное 

отклонение рентабельности активов. 

Именно риск банкротства и его последствия, в конечном счете, интересуют всех: 

владельцев, управляющих, клиентов, кредиторов и государство в лице регулирующих 

органов. В финансовом секторе этот интерес особенно пристален, так как банки и 

инвестиционные компании являются едва ли не самым «непрозрачными», а значит, и 

рискованными объектами вложений для частных инвесторов. Любое видимое возрастание 

риска банкротства воспринимается такими инвесторами как сигнал к практически 

немедленной продаже принадлежащих им акций. Ввиду этого управление интегральным 

риском банкротства банка, поддержание его на приемлемом для всех заинтересованных 

сторон уровне являются чрезвычайно важными именно для банковского сектора. 

Главный принцип, лежащий в основе корпоративного риск-менеджмента, 

заключается в комплексном учете риска на основе единого и последовательно 

применяемого подхода при принятии решений в трех основных сферах процесса 

корпоративного управления: 

- стратегическом планировании (вход и выход из отрасли, расширение/сокращение 

присутствия на рынке, долевое участие в инвестиционных проектах и т. д.); 

- ценообразование финансовых услуг и инструментов; 

- оценке результатов деятельности руководителей функциональных подразделений 

и высшего руководства банка. 

Успешная реализация концепции интегрированного риск-менеджмента возможна 

только при взаимодействии трех ключевых составляющих: 

1) организационного сопровождения; 

2) методологического обеспечения, включающего: количественную оценку 

подверженности риску; расчет экономического эффекта и эффективности с учетом риска;  

проверку на устойчивость (стресс-тестирование); 

3) информационно-аналитических систем. 

Организационное сопровождение. 

По аналогии с известным «колесом менеджмента, отражающим 

последовательность выполнения основных функций управления в банке, базовые функции 

управления рисками в масштабе банка можно наглядно представить в виде замкнутого 

цикла - «колеса риск-менеджмента» (рисунок 2). 

Как следует из рисунка, управление рисками включает в себя четыре основные 

функции: 

1) определение склонности к риску и выбор «профиля риска» (стратегии) 

организации по видам деятельности и географическим регионам; 

2) управление профилем риска на уровне отдельных направлений деятельности; 

3) создание информационной системы поддержки принятия решений для 

руководителей высшего и среднего звена, позволяющей контролировать ход деятельности 

и оценивать ее результаты; 

4) внедрение системы оценки результатов деятельности ответственных лиц, 

которая создавала бы действенные стимулы к отказу от неприемлемого и неприбыльного 

риска. 

Процесс риск-менеджмента начинается с определения отношении организации к 

риску, или, как его часто называют, «склонности к риску». На практике в это понятие 
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вкладывается скорее описательный, качественный, нежели количественный смысл, и 

поэтому оно может трактоваться по-разному: от прямой формулировки в виде миссии 

банка, качественно выражающей отношение к риску до перечисления желательных или 

нежелательных сфер деятельности в понимании конкретной организации. Так, по 

критерию склонности к риску всех специализированных финансовых посредников можно 

расположить на условной оси, крайние положения на которой занимают самые 

рискованные (например, хеджевые фонды) и самые консервативные учреждения 

(пенсионные и страховые фонды) соответственно. В зависимости от того, к какому из этих 

двух «полюсов» объективно тяготеет рассматриваемый банк по свойству проводимых 

операций, будет зависеть ее характеристика как «склонный» к риску или «избегающий» 

риска. 

 
 

Рисунок 2 -  «Колесо риск-менеджмента» 

Примечание -  составлено по источнику [1, стр. 267] 

 

Однако в реальности многие финансовые институты, такие как крупные 

коммерческие банки и инвестиционные компании, занимаются одновременно 

несколькими видами деятельности, характеризующимися совершенно разным уровнем 

риска, что значительно усложняет интегральную оценку их склонности к риску. Следует 

помнить, что склонность к риску в конечном счете определяют не управляющие (агенты), 

а собственники (принципалы), делая это косвенно, через требуемую ими доходность на 

вложенный капитал. Чем выше требуемая доходность, тем на больший риск должны быть 

готовы пойти управляющие ради исполнения ожиданий владельцев капитала (однако это 

не всегда совпадает с интересами других заинтересованных сторон — кредиторов, 

государства, да и нередко самих менеджеров). Со временем склонность к риску может 

быть пересмотрена руководством банка в зависимости от достигнутых результатов 

развития и изменений внешней среды. 

Формулирование склонности банка к риску является не самоцелью, а необходимым 

условием для определения круга приоритетных, или стратегических, направлений 

деятельности и отказа от прочих, нестратегических видов бизнеса. На практике эти 

решения даются наиболее тяжело, поскольку руководители отдельных направлений могут 

рассматривать все проводимые операции как имеющие стратегическую значимость для 

банка, особенно если они материально заинтересованы в продолжении данного вида 

деятельности. Возможен случай, когда все рассматриваемые направления деятельности 

являются рентабельными с учетом риска, однако их одновременное осуществление 

нецелесообразно по соображениям оптимального масштаба банка. С целью формирования 

корпоративного портфеля и эффективного контроля за риском необходимо распределить 

соответствующие полномочия и ответственность между различными уровнями 
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управления в банке. Общий принцип, которым следует руководствоваться при 

проектировании оргструктуры, заключается в соблюдении баланса компетентности и 

ответственности: высшее руководство формулирует общее отношение (склонность) к 

риску в банке в целом и по отдельным направлениям бизнеса, утверждает лимиты 

ответственности на плановый период по подразделениям, контрагентам, видам 

инструментов и т. д. и в соответствии с ними распределяет собственный капитал между 

структурными подразделениями [3]. 

Решения в пределах лимитов, утвержденных высшим руководством, могут 

приниматься руководителями подразделений без дополнительных согласований; при этом 

основная цель линейных руководителей заключается в максимизации соотношения 

«доходности при заданных ограничениях по риску (в частности, лимитов собственного 

капитала). На нижнем уровне управления менеджеры по работе с клиентами 

максимизируют это соотношение уже в разрезе отдельных сделок, клиентов и видов 

услуг. Возможное распределение полномочий при принятии решений, связанных с 

риском, по уровням управления в банке представлено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 -  Пирамида распределения полномочий 

Примечание -  составлено по источнику [3, стр. 36] 

 

Каждое из включенных в корпоративный портфель направлений бизнеса 

характеризуется своим собственным «профилем риска» - комбинацией основных рисков, 

особенности и относительные значимости которых определяются спецификой его 

деятельности.  

Главным элементом культуры риск-менеджмента является доведение общего 

отношения к риску и связанных с ним корпоративных ценностей и приоритетов до 

сведения сотрудников, участвующих в процессе принятия решений на всех уровнях 

управления. Не менее важная цель состоит в поддержании достаточного уровня 

компетентности основного персонала, особенно руководства всех основных направлений 

бизнеса в вопросах оценки и управления риском. Поскольку культура риск-менеджмента, 

как и любая культура, основана на накопленном банком опыте, необходимо внедрить 

систему регистрации и последующего анализа принимаемых решений на предмет их 

соответствия корпоративным целям и установкам в области управления риском. Развитие 

культуры риск-менеджмента — это длительный процесс, предполагающий постоянное 

обучение и повышение квалификации персонала, а также продуманную политику 

публичного раскрытия информации о рисках деятельности банка и принимаемых мерах 

по контролю за ними. 
Очевидно, что краеугольным камнем интегрированного риск-менеджмента 

является количественная оценка совокупного риска банка, а также его декомпозицию по 
отдельным видам риска, портфелям и направлениям деятельности. Организационно эта 
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задача решается путем создания специального вспомогательного подразделения по оценке 
и контролю за рисками, в основные функции которого обычно входят: 

1) разработка политики по управлению рисками банка, включая требования к 
отчетности для руководителей функциональных под разделений и высшего руководства; 

2) координация ежедневного процесса управления рисками посредством 
установления лимитов, распределения собственного капитала и санкционирования 
операций; 

3) оценка совокупных рисков банка на основе единого и последовательного 
подхода и отслеживание финансовых рынков и иных событий в экономической жизни, 
которые могут оказать влияние на размер принятых рисков; 

4) разработка, тестирование и санкционирование применения методов и моделей 
оценки рисков, в особенности используемых для ценообразования финансовых 
инструментов и продуктов; 

5) создание и ведение баз данных, необходимых для целей риск-менеджмента; 
6) взаимодействие со службами внутреннего контроля с целью обеспечения 

соблюдения требований законодательства, регулирующих органов, а также внутренних 
положений и процедур; 

7) доведение результатов оценки и управления рисками до сведения высшего 
руководства предприятия, а также подготовка информации для регулирующих органов, 
инвесторов, рейтинговых агентств и финансовых аналитиков. 

Необходимым условием эффективного контроля является организационная 
независимость подразделения риск-менеджмента от основных функциональных 
подразделений, например, отдела торгов, казначейства, кредитного управления и др. Эта 
относительная независимость достигается путем подчинения руководителя подразделения 
риск-менеджмента непосредственно высшему исполнительному органу банка, обычно 
совету директоров. Данное требование нашло отражение в документах регулирующих 
органов, в частности Базельского комитета по банковскому надзору. 

Управление рисками включает в себя определение, измерение, мониторинг и 
контроль рисков для того, чтобы лица, которые принимают или управляют рисками, 
имели четкое понимание различных рисков, а размер банковского риска был в пределах 
лимитов, установленных Советом директоров. Решения, принимаемые по управлению 
рисками, должны соответствовать деловой стратегии и целям, определенным Советом 
директоров, а у банка должно быть достаточно капитала для покрытия принятых рисков. 
Остановимся подробнее на них. 

Управление рисками осуществляется на всех уровнях банка. Совет директоров и 
Правление устанавливают банковскую толерантность к риску, формулируют стратегию и 
политику управления рисками, определяют адекватные системы и уровни контроля для 
поддержания общего риска на приемлемом уровне, а полученная прибыль компенсирует 
принятые риски. Нижний уровень в организации, являющийся бизнес-сферой или бизнес- 
подразделением, осуществляет ежедневное управление рисками. В рамках данных групп 
лица осуществляют управление рисками посредством выполнения операционных 
процедур, политик с учетом применения систем внутреннего контроля и других 
инструктивных указаний, установленных руководством. 

Внутренние процедуры банка по управлению рисками должны соответствовать 
принятым в международной практике процедурам и рекомендациям надзорного органа. 
При этом, под международной практикой управления рисками понимаются принципы 
управления рисками Базельского комитета по банковскому надзору, разработанные им на 
основе анализа и обобщения лучшей международной методологии управления рисками. 

Банки должны располагать корпоративной политикой и процедурами управления 
рисками, системами количественной оценки (измерения) рисков, определения стоимости 
оказываемых услуг, с учетом связанных с ними рисков, установления лимитов на риски, 
диверсификация и хеджирования рисков, а также формирования собственного капитала в 
размере, достаточном для покрытия возможных убытков банка, связанных с проведением 
балансовых и внебалансовых операций. 
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При этом, необходимым условием функционирования системы управления 
рисками является наличие в банке надежной системы сбора и обработки информации, а 
также организационной структуры банка, позволяющих идентифицировать, оценивать, 
отслеживать и контролировать риски банка. 

Эффективность модели управления рисками определяется результатами 
систематического бэк-тестинга, в рамках которого выходные данные названных моделей, 
определяющие возможные убытки банков по принятым рискам и необходимой для их 
покрытия размера собственного капитала, рассчитанные с использованием исторических 
данных, имеют вероятность соответствия фактическим (текущим) показателям не ниже 
уровня 99%. То есть бэк-тестинг рассматривается как метод проверки эффективности 
процедур измерения рисков с использованием исторических данных по операциям банка и 
сравнением рассчитанных результатов с текущими (фактическими) результатами от 
совершения указанных операций. 

Также, банк должен проводить стресс-тестинг, результаты которого 
свидетельствуют о том, что банк сохранит свою платежеспособность и при наступлении 
крайне негативных условий (максимальных рисков), смоделированных на основе 
критических данных. В случае, если результаты стресс-тестинга показывают наступление 
неплатежеспособности банка, банк должен систематически вести работу по выполнению 
собственного плана мероприятий, разработанного специально на случай «стрессовых» 
ситуаций, в том числе предусматривающий формирование необходимого размера 
собственного капитала, хеджирование рисков, изменения структуры активов и 
обязательств банка. Таким образом, стресс-тестинг является метод измерения 
потенциального влияния на финансовое положение банка исключительных, но возможных 
событий, которые могут оказать влияние на деятельность банка [4]. 

При обзоре наличия систем управления рисками в банках, необходимо провести 
обзор следующих составляющих системы управления рисками: 

1) Организация системы управления рисками и внутреннего контроля (структура 
корпоративного управления, включая роль Совета директоров, организационная 
структура банка, политика планирования, внутренний контроль, внешний аудит). 

2) Наличие практики проведения заемных операций (управление кредитным 
риском, включая среду кредитного риска, процесс выдачи кредита, процесс 
администрирования кредита, измерения и мониторинга, а также контроль кредитного 
риска). 

3) Наличие практики проведения операций с финансовыми инструментами 
(управление рыночным риском, включая управление активами и пассивами, ценовой риск, 
риск процентной ставки и валютный риск, риск ликвидности). 

4) Наличие обеспечения операционной деятельности банка, функционирования 
информационных систем и систем управленческой информации (операционный риск, 
включая организацию и контроль, внутренний контроль, риск, связанный с трудовыми 
ресурсами, технологический риск, включая организацию и системы электронной 
обработки данных, меры по предотвращению незаконного использования информации, а 
также анализ и планирование кризисного сценария). 
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УДК 658 

 

Экономиканың қазіргі жағдайындағы кәсіпорынның құнын 

бағалау: жағдайы мен дамуы 
 

Кузенбаева Э.Р., экономика ғылымының магистрі, АЭСА доценті,  

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 

Кәсіпорын экономикалық кӛрсеткіштердің жақсы жетістіктерге жету мақсатында, 

тәжірибелік және ізденіс жүйесі меншікті басқару факторының негізі ретінде бағалау 

қызметі қолданылады. 

«Қазақстан Республикасының бағалау қызмет туралы» заңына сәйкес мемлекеттік 

меншікті жекешелендіру кезінде, басқаруды сенімділікке беру немесе жалға беру, сату, 

сатып алу, жарғылық қордың салымы ретінде ипотекалық несиенің жүргізілуі кезінде 

қоғамдық бағалау үлкен рӛл атқарады. Сонымен қатар мүлік туралы мәміле кезінде 

міндеттелген бағалау жүргізіледі. 

Бағалау мақсаты – кәсіпорынның нарықтық құнын есеп айырысуымен негіздеу [1]. 

Кәсіпорынның құнын бағалау кӛбінесе келесі жағдайлардан туындайды: 

1) кәсіпорынды сату;  

2) кәсіпорын мүлігінің бӛлігін сату (жер телімі, ғимараттар, құрылыстар); 

3) ұйымды қацта құру немесе кәсіпорынды тарату (қосылу, бӛліну, сіңісу және т.б.) 

және кәсіпорынның банкротқа ұшырағандағы тӛрелік сот және меншік иелерінің шешімі 

бойынша жүргізіледі, 

4) бағалы қағаздар нарықтарында кәсіпорын акцияларын сатып алу және сату 

(акционерлік меншіктегі кәсіпорындарды немесе оның бӛлігін сатып алу); 

5) жауапкершілігі шектеулі қоғамда немесе серіктестіктің жарғылық қорының 

үлесін сатып алу және сату (үлес ақша бірлігімен бағаланады); 

6) кәсіпорынды жалға беру. Құнды бағалау жал тӛлемін белгілеу үшін маңызы; 

7) кәсіпорынды жетілдіру мақсатында инвестициялық жобаның орындалуы мен 

оның негізделуі кезінде кәсіпорын құнын білу қажет; 

8) несие алу үшін кәсіпорын мүлігін кепілге беру; 

9) кәсіпорын мүлігін сақтандыру; 

10) мүлікке салық салу үшін, оның салық баасын анықтау; 

11)  негізгі қорларды қайта бағалау. 

Тәжірибеде бағалаушы келесідей негізгі құндардың түрлерін қолданады [2]: 

Негізделген нарықтық құн – ашық және бәсеке нарығындағы мүлік түріне берілетін 

баға. Экономикалық рационалды, мәмілеге еркін баратын және қажет ақпаратпен 

қамтамасыз етілген сатушы мен сатып алушы арасында еркін бәсекені кӛрсетеді. 

Нормативті есептелетін құн – нормативтер мен әдістер басқару органдарын 

бекіту негізінде есептелінетін мүліктік кешеннің құны.  

Баланстық құн – кәсіпорынның балансында белгіленген, құрылысқа кеткен 

шығындар немесе оның ӛзіндік негізгі қаражаттарына элемент алу. 

Бастапқы құн – белгілі кәсіпорын объектілерінің эксплуатацияға енгізілген 

кезіндегі есептік құжаттарда тіркелген бағалар. Эксплуатацияға берілген мүлік объектісі 

бастапқы құн бойынша немесе қорды ресми қайта бағалау белгіленген уақыттан 

есептейді. 

Нарықтық жағдайларда қаржыны басқару принциптері кәсіпорындар үшін аса 

маңызды мәселе болып табылады. Стратегиялық даму тұрғысынан кәсіпорын шеңберінде 

қаржыны басқарудың негізгі мақсаты – кәсіпорынның нарықтық құнын арттыру. 

Кәсіпорынның нарықтық құнының ӛсуі оның табысты қызметінің нәтижесі және әрі қарай 

даму үшін қаржы ресурстарын тартудың алғы шарты болып табылады [3]. 

Қаржыландырудың қандай да бір кӛзін тарту кәсіпорын үшін шығындармен байланысты: 



142 

 

акционерлерге дивидендтер тӛлеу, банктерге – несие бергені үшін пайыздар, 

инвесторларға – капитал салымдары үшін пайыздық табыстар және т.с.с. тӛлемдер мен 

шығындар. Қандай-да бір қаражат кӛзін тартуға байланысты жұмсалған шығындардың 

жалпы сомасы капитал құнын анықтайды. 

Капитал құнының концепциясы қаржы менеджменті теориясының базалық негізі 

болып табылады. Бұл концепция тек қаражаттар тартуға байланысты шығындарды 

есептеп қоюмен ғана сипатталмайды. Кәсіпорынның инвестицияланған капиталы 

кәсіпорынның нарықтық құнын арттыруға қол жеткізетін табыстар алып келуі керек. 

Кәсіпорын құны акционерлік және қарыз капиталдардың құндық бағасын 

абсолюттік кӛрсеткіш бойынша сипаттайды. 

Капитал құнын анықтау қажеттілігі келесі жағдайлармен түсіндіріледі [4]. 

Біріншіден, бұл кӛрсеткіш кәсіпорын қызметін ұзақ мерзімді перспективасы 

тұрғысынан сипаттайды. Мәселен, меншікті капиталдың құны потенциалды инвесторлар 

үшін инвестициялар салудың тартымдылығын кӛрсетеді, қарыз қаражаттардың құны 

кәсіпорынның ұзақ мерзімді несиелер тарту мүмкіндіктерін анықтап береді. 

Екіншіден, капиталдың жалпы (орташа салмақталған) құны капитал салымдарының 

бюджетін әзірлеу барысында шешуші кӛрсеткіштердің бірі болып табылады. 

Үшіншіден, капитал құны қаржылық инвестициялардың тиімділін қалыптастыруда 

базалық кӛрсеткіш ретінде қарастырылады. Инвестициялардың тиімділік ӛлшемін 

кәсіпорын ӛзі белгілейтіндіктен, жекелеген қаржы құралдарының табыстылығын бағалау 

барысында салыстыру базасы ретінде капитал құнының кӛрсеткіші қолданылады. Бұл 

кӛрсеткіш қаржылық инвестициялардың нақты табыстылығын кӛрсетіп қана қоймай, 

сонымен қатар осы инвестициялардың нақты бағыттары мен түрлерін қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. 

Тӛртіншіден, кәсіпорын капиталының құны қаржылық леверидж механизмін 

қолдану арқылы капитал құрылымын басқару барысында қолданылады. Қаржылық 

леверидждің деңгейі қарызға тартылған қаражаттардың кӛлемі мен олардың құнынан 

тәуелді. Қаржылық леверидж кәсіпорынның қаржылық тәуекелін арттырады, сәйкесінше 

акциялар бойынша табыстың артуына алып келеді. Сол себепті, акционерлердің игілік 

жағдайын барынша арттыруды мақсат ете отырып, осы мақсатқа қол жеткізетін капитал 

құрылымын қалыптастыру керек. Сәйкесінше, капитал құрылымын кәсіпорын құнына 

әсер етуі тұрғысынан қарастыру қажет. Оңтайлы капитал құрылымы оның құны барынша 

тӛмен болған жағдайда қалыптасады. 

Кәсіпкерлік қызмет тұрақты болған сайын, ӛндіріс барысы кеңейген және 

контрагенттермен байланыс артқан сайын, нақты бір кәсіпорын және оның бизнесі үшін 

оңтайлы капитал құрылымы, яғни меншікті және қарыз қаражаттардың оңтайлы қатынасы 

қалыптасады. Осы оңтайлы құрылымды қолдап тұруға жұмсалған шығындардың жалпы 

сомасын сипаттайтын кӛрсеткіш кәсіпорын капиталының құнын кӛрсетеді және қаржы 

теориясы мен тәжірибесінде «капиталдың орташа салмақталған құны» деген атаумен 

белгілі. Бұл кӛрсеткіш кәсіпорынның ӛз қызметіне салынған қаражаттардың 

қайтарымдылығын, олардың рентабельділігін анықтайды. 

Тұрақты қызмет етіп тұрған және ӛзінің қызметін қаржыландырудың қалыптасқан 

жүйесі бар кәсіпорындарда капиталдың орташа салмақталған құны қосымша қаражаттар 

тарту нәтижесінде біршама уақыт бойында ӛзгеріссіз қалып отырады, алайда белгілі бір 

шегіне жеткенде оның мӛлшері арта бастайды. 

Сонымен, кәсіпорын капиталының құнының деңгейі аталған кәсіпорынның 

нарықтық құнын сипаттайтын маңызды кӛрсеткіш болып табылады. Қолданыстағы 

барлық қаражат кӛздерінің құнын тӛмендету кәсіпорындарға ӛздерінің нарықтық құнын 

арттыруға алып келеді, сәйкесінше, егер қаржыландыру кӛздерінің құны неғұрлым 

жоғары болса, кәсіпорынның нарықтық құны да соғұрлым ӛз деңгейін тӛмендетіп алады. 

Бұл, бірінші кезекте, ашық үлгідегі акционерлік қоғамдардың қызметіне қатты әсер етеді, 

ӛйткені олардың акцияларының бағасының артуы немесе кемуі капитал құнының, 
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сәйкесінше, тӛмендеуіне немесе ӛсуіне байланысты болып келеді, демек, капитал құнын 

басқару кәсіпорынның нарықтық құнын арттырудың ӛзінше дербес бағыттарының бірі 

болып табылады. 

Кәсіпорынның капиталының құрылымы екі тұрғыдан қарастырылады: капиталдың 

орналасу тұрғысынан (активтер) және оның қалыптасу кӛздері тұрғысынан (меншікті 

капитал және міндеттемелер). 

Кәсіпорын капиталының құрылымын талдау барысында активтер олардың 

ӛтімділік деңгейіне қарай топтастырылады, ал меншікті капитал мен міндеттемелер 

олардың тӛлем мерзімдерінің деңгейіне қарай топтастырылады. 

Аталған кӛрсеткіштерді динамикалық тұрғыдан талдау (кӛлденең, немесе 

деңгейлес, талдау) кәсіпорын капиталының ӛсуін немес кемуін және ӛсу қарқынын 

анықтауға мүмкіндік береді. Мысалға, активтер құнының динамикасы кәсіпорынның 

ӛндірістік қуаты туралы ақпараттар береді. 

Кәсіпорын капиталын құрылымдық талдау (тікелей, немесе сатылас, талдау) да 

ерекше маңызды. Бұл кәсіпорын қызметінің ӛндірістік бағыты туралы мәліметтерді 

түйіндеуге мүмкіндіктер береді. 
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Развитие отечественной экономики немыслимо без значительных финансовых 

вложений в реальный сектор. 

В  настоящее время собственные источники финансирования инвестиций у 

предприятий являются незначительными в осуществлении крупных  по масштабу 

проектов. В этой связи основным  наиболее реальным источником финансирования 

предприятий реального сектора экономики являются внешние источники 

финансирования, в частности ресурсный потенциал банковской системы.  

Кредитные ресурсы формируются из депозитных операций банка и путем 

привлечения международных банковских кредитов. 

В целях привлечения ресурсов для своей деятельности коммерческим банкам важно 

разработать стратегию депозитной политики, исходя из целей и задач коммерческого 

банка, закрепленных в уставе, получения максимальной прибыли и необходимости 

сохранения банковской ликвидности.  

Депозитная политика должна прежде всего отвечать следующим требованиям: 

- экономическая целесообразность; 
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- конкурентоспособность; 

- внутренняя непротиворечивость. 

Под экономической целесообразностью здесь понимается рентабельность 

использования привлеченных ресурсов населения. Этот вопрос, разумеется, должен 

рассматриваться в общем контексте активно-пассивного управления. При расчете 

относительной эффективности привлечения депозитных ресурсов частных лиц 

необходимо принимать во внимание как связанные с ними издержки, в том числе – 

резервные отчисления, а также неопределенную степень их ликвидности, так и явные 

выгоды.  

Система ставок по вкладам должна быть ориентирована на рыночную конъюнктуру 

при непременном учете складывающейся иерархии надежности сопоставимых 

инструментов. Так, банк, удерживающий ставки на более низком уровне, нежели близкие 

ему по степени надежности конкуренты, рискует потерять часть своей клиентуры.  

Можно рассматривать внутреннюю непротиворечивость депозитной политики в 

нескольких аспектах. Это и временная структура депозитных ставок, и их 

дифференциация по суммам, видам вкладов в сравнении с иными сопоставимыми 

инструментами того же банка (сертификатами, векселями и пр.), а также по различным 

категориям клиентуры (например, для физических и юридических лиц).  

Рассматривая сущность депозитной политики коммерческих банков, необходимо 

затронуть такие вопросы, как: субъекты и объекты депозитной политики, принципы ее 

формирования, а также границы депозитной политики. 

В состав субъектов депозитной политики коммерческого банка включены клиенты 

банка, коммерческие банки и государственные учреждения. К объектам депозитной 

политики отнесены привлеченные средства банка и дополнительные услуги банка 

(комплексное обслуживание). 

В основе формирования депозитной политики коммерческого банка лежат как 

общие, так и специфические принципы.Под общими принципами депозитной политики 

понимаются принципы, единые и для государственной денежно-кредитной политики НБ 

РК, проводимой на макроэкономическом уровне, и для политики на уровне каждого 

конкретного коммерческого банка. К ним следует отнести принципы комплексного 

подхода, научной обоснованности, оптимальности и эффективности, а также единство 

всех элементов депозитной политики банка. Комплексный подход выражается как в 

разработке теоретических основ, приоритетных направлений депозитной политики банка 

с точки зрения стратегии его развития, так и в определении наиболее эффективных и 

оптимальных для данного этапа развития банка тактических приемов и методов ее 

реализации. 

Вместе с тем, несмотря на положительные тенденции и увеличение депозитной 

базы банков второго уровня в настоящее время одной из основных препятствий,  

сдерживающих развитие инвестиционного  кредитования предприятий банками второго 

уровня является недостаточная капитализация и недостаточность ресурсной базы. 

В целях разрешения этой проблемы банки второго уровня должны обратить свое 

внимание на эффективность  депозитно - аккумуляционной стратегии в своей 

деятельности. 

Различают следующие основные факторы, влияющие на формирование и 

реализацию данной стратегии: 

- Уровень доверия населения к банковской системе- население как основной донор 

банковской системы в достаточной степени не пользуется услугами кредитных 

организаций и ограниченную часть своих сбережений размещают на депозиты. В то время 

как по мнениюмногих экономистов, большая часть денег в тезаврации ( на руках у 

населения). Между тем, указанные средства, безусловно, являются  кредитными 

ресурсами банков. 
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- Условия привлечения депозитов -  Для  эффективного  привлечения временно 

свободных средств физических и юридических лиц   банки должны предлагать им 

процентную ставку по депозитам сопоставимую с уровнем инфляции.  

- Преимущественно краткосрочный характер привлекаемых средств – Как правило  

с учетом  риска  банки специализируются в основном  на операциях  краткосрочного 

характера, также население неуверенно в «завтрашнем дне»  преимущественно 

используют депозиты  или вклады до востребования. Несмотря на достаточно стабильное  

развитие отечественной экономики и интенсивное развитие банковского сектора 

состояние ресурсной базы банков второго уровня характеризуется присутствием 

преимущественно «коротких денег» (до 1 года), в то время как предприятия реального 

сектора экономики нуждаются в более «длинных» кредитных ресурсах. 

- Конкуренция  тенговых  и валютных сбережений-  В зависимости от курсового 

соотношения «тенге- доллар» и предлагаемого банками уровня тенговых и валютных 

депозитных ставок происходит перетекание массы тенговых сбережений в валютные, и 

наоборот. Такого рода миграция   сбережений приводит к разбалансировке тенговых и 

валютных банковских активов и пассивов, что вызывает угрозу потери ликвидности  

банков на соответствующих сегментах финансового рынка. Это требует реализации 

сбалансированной процентно-ценовой стратегии, основывающихся на мониторинге 

складывающейся на финансовых рынках ситуации и соблюдение паритетов между 

тенговыми и валютными вкладами. 

Другой не менее важной проблемой финансирования банками предприятий 

реального сектора экономики заключается в установлении, доступной для последних, 

процентной ставки по долгосрочным кредитам.Как известно, повышение уровня 

рыночной процентной ставки по выдаваемым кредитам делает инвестиции невыгодными, 

потому что ежегодно получаемая предприятием прибыль при относительно невысокой 

рентабельности, ниже суммы взимаемых банковских процентов.  

Некоторые экономисты считают, что при  8  процентной  годовой инфляции 

банковская ставка должна составлять  11-12 процентов годовых, и, это будет доступная 

плата за кредит. При этом прибыльность предприятия должна быть выше банковского 

процента и располагаться в пределах 20-25 процентов. 

Вцелом для обеспечения наиболее эффективного финансирования предприятий 

реального сектора экономики банки, как институты, имеющие возможность осуществить 

данный процесс, должны ориентировать свою деятельность на работу с предприятиями 

реального сектора экономики. Ведь не случайно мировой наукой и практикой доказано, 

что эффективное использование кредитных ресурсов,   взаимодействия банковского и 

реального секторов экономики дают мощный толчок в развитии не только экономики 

реального сектора но и самих банков, обеспечивает их собственную финансовую 

прибыльность и  стабильность. 
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В настоящее время в Казахстане эффективное использование потенциала 

социально-экономических условий и факторов, связанных с диверсифицированной 

экономикой, выступает одной из необходимых предпосылок достижения устойчивости и 

качества экономического роста. Таким образом, влияние развития диверсифицированной 

экономики выражается в следующих позитивных переменах: повышении 

конкурентоспособности экономики; обеспечении нового качества человеческого 

капитала; создании эффективного государственного управления. Основные приоритеты 

развития глобальной конкуренции четко отражены в Послании Президента республики 

Казахстан – Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 

2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» 
Сложность решения проблем конкурентоспособности национальной экономики 

требует  осуществления значительных мер по переводу страны в реальное конкурентное 

пространство путем формирования  системы конкурентных организационно-

экономических факторов и условий для реализации сравнительных преимуществ, а также 

создания новой системы конкурентных преимуществ, которые в совокупности могут 

вывести страну на новую траекторию конкурентного развития. 

Основой политики совершенствования является необходимость повышения 

конкурентоспособности финансовых организаций и финансового сектора Казахстана 

посредством формирования условий функционирования финансовой системы, 

удовлетворяющей потребностям реального сектора экономики в финансовых ресурсах и 

предоставляющей качественные услуги финансовыми институтами в условиях свободной 

конкуренции. 

Совершенствование финансового сектора определяет основные приоритеты 

развития финансового сектора, основные задачи, а также направления и подходы к 

государственному регулированию отдельных его секторов. 

В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций глава Министерства 

экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев сообщил, что  в 2014 году 

планируется проведение полной инвентаризации инвестиционных расходов бюджета. В 

рамках формирования концепции новой бюджетной политики Казахстана до 2020 года в 

Казахстане будет пересмотрена система планирования бюджетных инвестиций, чтобы не 

происходило замещение частных инвестиций государственными. Выявлен ряд 

проблемных вопросов - большое количество принятых и реализуемых документов 

системы госпланирования, затрудняющее их эффективную реализацию, дублирование, 

слабая взаимосвязь стратегического, экономического и бюджетного планирования. С 

помощью новой концепции   планируется создание условий для обеспечения более тесной 

увязки бюджетных расходов со стратегическими направлениями, повышение 

эффективности бюджетного планирования, в том числе за счет акцента на результаты и 

ответственность госорганов всех уровней управления[1].   

Целевое использование финансовых инвестиций недетерминировано, они могут 

стать как дополнительным источником капиталовложений ,  так и предметом биржевой 

игры на рынке ценных бумаг. Но часть портфельных инвестиций - вложения в акции 

предприятий различных отраслей материального производства - по своей природе ничем 

не отличается от прямых инвестиций в производство. Под прямыми инвестициями  
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принято понимать вложения в реальные активы (производство), в управлении которыми 

участвует инвестор, а под реальными инвестициями - инвестиции в землю, недвижимость, 

машины, оборудование, запасные части и т.п. 

Мировая практика  показывает, что одним из наиболее перспективных и 

пользующихся  быстрорастущим спросом  является финансирование инвестиционных 

проектов через  рынок ценных бумаг. 

Это направление финансовой  деятельности особенно актуально для тех стран и 

регионов,  которые нуждаются в расширении и модернизации производственных 

мощностей различных, прежде всего капиталоемких отраслей промышленности, таких как  

добывающая и перерабатывающая. При этом в тех случаях, когда организуемое  через 

фондовую биржу финансирование и возвратность  осуществленных инвестиций 

обеспечивается за счет доходов,  которые принесет создаваемое или реконструируемое 

предприятие в будущем, применяемый метод мобилизации необходимых ресурсов 

является наиболее востребованным для Казахстанской экономики в перспективе. 

При организации финансирования инвестиционных проектов их инициаторы 

совместно с другими предполагаемыми участниками и в тесном взаимодействии с 

банками составляют детально проработанное  и квалифицированное  технико-

экономическое обоснование намечаемого проекта, которое должно соответствовать  

международным стандартам, только  тогда оно может быть представлено потенциальным 

инвесторам и первоклассным банкам, заинтересованным в финансировании проекта. 

Экономика Казахстана считается одной из самых успешных как среди стран СНГ 

(темп  роста ВВП за 2013 г.-  5% [2])  так и в сравнении с мировыми экономиками по 

показателю темпа роста ВВП, особенно в посткризисный период. Уровень 

международных рейтингов Казахстана также принято считать одним из лучших среди 

стран евразийского региона. Инвестиционный рейтинг Казахстана по версии трех 

ведущих мировых рейтинговых агентств Standard & Poor's, Moody's и Fitch с 2004 г. был 

переведен из «спекулятивного» в «инвестиционный» класс и до сих пор сохраняет 

позиции «ВВВ» (стабильного, позитивного уровня инвестиционной привлекательности, с 

перспективой дальнейшего роста рейтинга инвестиционной привлекательности). Данный 

показатель ценен для Казахстана с учетом финансовых потерь во время кризиса четырех 

системообразующих банков. Антикризисная программа, основанная на последовательной 

политике жесткого контроля над государственными финансами, постоянных значимых 

вливаний в экономику за счет экспортной выручки по энергоносителям, мобилизации и 

контроля финансовых активов в государственных фондах развития экономики, позволила 

Казахстану сохранить стабильность собственной финансовой системы в посткризисный 

период.  

Наличие рейтинга «ВВВ» означает средний уровень инвестиционной 

привлекательности, при котором факторами увеличивающими привлекательность 

являются высокий уровень финансовой надежности Казахстана, обусловленный высоким 

темпом роста ВВП, средним уровнем ВВП на душу населения по сравнению с мировыми 

показателями, относительной надежностью показателей по внешним долгам государства, 

высоким уровнем международных резервов, средним уровнем восприимчивости по 

внешним шокам. Но при этом говорить о полном выздоровлении банковского сектора от 

кризисных проявлений не представляется возможным, из-за большого удельного веса 

безнадежных активов, незавершенного процесса реструктуризации экономики, 

базирования роста экономики на краткосрочных, в лучшем случае - среднесрочных 

перспективах сырьевых экспортоориентированных отраслей. Значительный уровень 

государственного присутствия в экономике обуславливает не менее высокий уровень 

роста расходов нефтяной выручки на реструктуризацию экономики, финансового сектора, 

стимулирования МСБ и деловой активности, технологическое обновление активов. При 

достижении положительных эффектов от государственных вложений в экономику 

перечисленные факторы могут способствовать улучшению всех макроэкономических 
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показателей Казахстана. Однако, значительное истощение национальных финансовых 

резервов при совокупном влиянии негативных внешних факторов (особенно снижении 

цен на энергоносители) могут способствовать образованию провалов внутреннего рынка в 

различных сферах экономической деятельности. Основным фактором обеспечения 

стабильности в казахстанской экономике является удачное сочетание финансовых, 

технологических, организационных возможностей осуществления экономических 

проектов по реструктуризации национальной экономики. Для того чтобы воспользоваться 

этими возможностями Казахстану необходима стабильность мировой экономики, 

отсутствие внешних шоков для осуществления комплексной реструктуризации 

национальной экономики[2]. 

Посткризисное реформирование реального сектора экономики, основанное на 

активной инвестиционной политике по развитию индустриального сектора 

промышленного производства, может позволить уменьшить прямое государственное 

вмешательство в экономику лишь при условии достижения этих инвестиционных 

проектов до уровня самоокупаемости. Риски заключаются в том, что нестабильность 

внешней среды, угроза рецессии ведущих экономик мира, неминуемо приведет к 

отвлечению средств на сохранение ликвидности и уровня платежеспособности субъектов 

казахстанской экономик, как следствие это в лучшем случае замедлит инвестиционные 

процессы и затянет период достижения самоокупаемости. 

Банковский сектор Казахстана все еще сохраняет угрозы кризиса, так как уровень 

безнадежных долгов составляет около трети кредитного портфеля, уровень ликвидности 

поддерживается за счет роста экспортной выручки от постоянно растущих объемов 

внешних поставок энергоносителей и ростом объемов прямых иностранных инвестиций. 

По рейтингу Индекса глобальной конкурентоспособности (ГИК) Всемирного 

экономического форума 2011-2012 гг. Казахстан занял 72 место, несмотря на отсутствие 

изменения позиции Казахстана в рейтинге, отмечается улучшение его среднего балла в 

общем рейтинге с 4,1 в прошлом году до 4,2 в этом году. Среди стран бывшего СССР 

Казахстан занимает пятую строчку, уступив Эстонии (33 место), Литве (44), 

Азербайджану (55), Латвии (64) и России (66). В целом, по результатам ГИК 2011-2012 

очевидно, что по показателям, которые основываются на статистических данных (30%), 

позиции Казахстана наиболее конкурентоспособны и имеют тенденцию улучшения. Это 

означает, что работа, проводимая государственными органами, в целом является 

достаточно результативной. При этом, по показателям, которые основываются на 

опросных данных (70 %), позиции Казахстана остаются неизменными либо имеют 

обратную динамику[2]. 

По данным аналитической службы Ranking.kz.в 2013 году объем инвестиций в 

экономику Казахстана вырос на 598 млрд тенге до 6 трлн тенге.  Объем заемных 

средств в инвестициях в основной капитал за год вырос на 86% (на 572 млрд тенге). Доля 

инвестиций в крупнейших мегаполисах - Алматы и Астане за год снизилась с 20 до 17%. 

В нефтяных центрах - в Атырауской и Мангистауской областях доля инвестиций 

сократилась с 26 до 24%.  

Самый высокий рост инвестиций в основной капитал зафиксирован на юге. В 

Жамбылской области на 66% (на 99 млрд тенге), в Кызылординской на 46,5% (на 118 

млрд тенге) в Южно-Казахстанской на 32% (на 100 млрд тенге)», - говорится в 

сообщении. 

Самый высокий уровень инвестиционной автономности бизнеса в Актюбинской 

области (доля собственных средств составляет 77%) и Северо-Казахстанской (доля 

собственных средств 72,3%).Самый большой вес иностранных средств в структуре 

инвестиций в Западно-Казахстанской области, почти 44%. На нефтяные регионы - 

Атыраускую, Мангистаускую и Западно-Казахстанскую области приходится 84% от всех 

иностранных инвестиций. Год назад было 80%.[3]   
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К сожалению, в отличии от зарубежной практики, в Казахстане большая часть 

финансовой системы – банковский сектор. В то время как на мировой арене основу 

составляют не только БВУ, но и РЦБ, Валютный рынок, Рынок финансовых инструментов 

и прочие участники системы. В данной ситуации встает вопрос: «Почему же в нашей 

республике остальные рынки начали развиваться только сейчас?». Аналитики ссылаются 

на то, что после распада СССР банковская система была реформирована , а через 

некоторое время в 2007 г. часть ее обрушилась. Эта ситуация повлекла за собой не только 

многочисленные жертвы в виде потерянных средств, но и капитальные вложения в 

поднятие банковского сектора, в то время как эти же средства могли быть вложены в 

развитие других сегментов финансовой системы Казахстана. Другими словами мы не 

могли развивать финансовый рынок без основы – участников и структуры данного рынка, 

и если структуру можно построить и на уровне государства, то участниками в первую 

очередь являются БВУ. Банковская система развивалась не стабильно, что не позволило 

государству направить свое внимание и ресурсы на остальные структуры финансового 

рынка в должной мере.  

 

 
Рисунок 1. Становление БВУ РК [4]   

 
На данный момент развитие финансовой системы идет большими шагами, давая 

нам возможность учувствовать в мировой экономике уже не в качестве наблюдателя, а в 
роли активного пользователя. Своеобразное начало внедрения экономики Казахстана в 
мировую экономику положила стратегия партнерства с группой ИБР в рамках, которой 
будут реализованы: повышении конкурентоспособности экономики Казахстана, 
укреплении диверсификации, консолидации финансового сектора. Далее Внедрение 
народного IPO, конечно это не способ становления финансовой системы в глазах народа, 
скорее способ сближения народа с современным финансовым рынком, тем самым 
сглаживая недоверие к системе[4]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что финансы играют 
основополагающую роль в повышении конкурентоспособности Казахстана. Имея такой 
ресурс как развитый финансовый рынок, Казахстан автоматически становится участником 
мировой экономики, и чем стабильнее и прогрессивнее финансовой системы, тем выше 
конкурентоспособность.  

 

Список использованных источников 
1. http://bnews.kz/ 
2. http://news.mail.ru 
3. http://www.kursiv.kz/news/details/finansy,  от 21января 2014 года 
4. http://www.macro-econom.ru 
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Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі салықтық  

бақылаудың тиімділігін арттыру жолдары 
 

Муздыбаева А.Ш., магистрант 

Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясы, Алматы қ. 

  

Қазіргі нарықтық экономика жағдайында салық жүйесін бақылау мәселесі ӛте 

актуалды мәселе болып отыр. Мемлекеттік саяси, экономикалық және әлеуметтік қайта 

құрулар сәйкес шешімдер мен ережелермен бекітіледі. Олардың орындалуынсыз қоғам 

алға қойған мақсаттарына: экономикалық ӛсімге, қаржы тұрақтылығына, азаматтардың 

ӛмір сүру деңгейінің кӛтерілуіне, олардың қауіпсіздігіне қол жеткізе алмайды.  

«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

Қазақстан халқына Жолдауында Елбасы үкімет алдында ӛндіріс және жаңа технологиялар 

саласындағы салық салу объектілері үшін қолайлы салық режімін енгізуге, барлық 

қолданыстағы салық жеңілдіктеріне ревизия жүргізіп, оларды мейілінше тиімді етуге, 

салық әкімшілігін ырықтандыру және кеден әкімшілігін жүйелендіру саясатын 

жалғастыруға, салық есептілігін жеңілдетіп әрі мейлінше азайтуға бағытталған бірқатар 

маңызды стратегиялық міндеттерді қойды, оның ішінде салық жүйесіндегі мәселелер 

шешудегі бағыттар да аталып ӛтті[1]. 

Қазіргі кезеңде Салық жүйесінде мынадай проблемаларды шешу қажет: 

-     салық тӛлеушілерді есепке алуды жүзеге асыру және жеке шоттарын жүргізу 

кезіндегі мәселелер; 

-     салық есептілігін электрондық түрде берген және жеке шоттарға қашықтықтан 

қатынауды ұйымдастыру кезіндегі мәселелер; 

-     ҚҚС бойынша электрондық камералдық бақылауды жүзеге асыру кезіндегі 

мәселелер; 

-    «Салық аудитін электронды бақылау» (САЭБ) біріктірілген салықтық 

ақпараттық жүйенің (БСАЖ) мамандандырылған құраушының кӛмегімен салық 

тексерулерін жүргізу және тексеру рәсімдерін құжаттандыру кезіндегі мәселелер; 

-    Жұмыс істемейтін салық тӛлеушілердің банктік шоттарында ақшалай 

қорлардың қозғалысы туралы ақпаратты алу жӛнінде екінші деңгейдегі банктермен 

жұмыс істеу кезінде автоматтандырылған ӛзара іс-әрекеттің болмауы болып табылады; 

-    Салықтық әкімшілік жүргізудің ақпараттық жүйелерін қолданудың 

тиімділілігіне теріс әсер ететін ақпараттық технологияларды ағымдағы пайдалану 

кезіндегі мәселелер; 

-    Салық жүйесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселесі; 

-    Салық органдарының салықтар мен тӛлемдер бойынша берешекті бюджетке 

ӛндіріп алу жӛніндегі мәселелер; 

-    жалған кәсіпкерлік қызметін анықтап, тексеру кездеріндегі туындайтын 

мәселелер; 

-    Трансферттік бағаны қалыптастыру туралы заңнаманы сақтау жӛніндегі 

бақылау жұмысының тиімділігін кӛтеру. 

Салық органдарының тӛлемдер бойынша берешекті бюджетке ӛндіріп алу 

жӛніндегі жұмысы Үкімет тарапынан салықтар мен дереу шешуді талап ететін салықтық 

әкімшілік ету саласындағы маңызды мәселелердің бірі болып табылады.Қаржы 

Министрлігінің Есеп комитетінің бағалауынша, салық органдарының бюджетке берешекті 

ӛндіріп алу жӛніндегі қолданып отырған шаралары тиімсіз. 

Экономиканың тұрақты дамуы үшін мемлекет межелеген стратегиялық 

бағдарламалар мен жобалар дер кезінде жүзеге асырылып отыруы тиіс. Оған қол 

жеткізуде бюджет бүйірінің бүлкілдеп тұрғаны аса маңызды. Ал бюджетке салықтың 



151 

 

уақтылы түсіп отыруын және түсімдер кӛлемінің ұлғаюын қамтамасыз ету салық 

органдарының жұмысымен тікелей байланысты. Қазiр салық органдарының алдында 

маңызды мәселе салықты ӛндiрiп алудың дұрыстығына, уақыттылығына және 

толықтылығына бақылауды күшейту мен жетiлдiрудiң мәселесi тұр. 

Бюджеттерде қарастырылған шаралардың үздiксiз қаржыландыру республикалық 

және жергiлiктi деңгейлерде қаржылық ресурстардың жүйелi толтыруды талап етедi. Бұл 

негiзiнен жеке және заңды тұлғалардың салық және басқа мiндеттi тӛлемдердi тӛлеу 

есебiнен жүргiзiледi. Әрекет етушi салықтық заң шығару және басқа нормативтiк 

актiлерге сәйкес тӛлеушiлер кӛрсетiлген тӛлемдердi белгiлi уақытта және белгiленген 

мӛлшерде тӛлеуi мiндеттi. 

          Бүгінгі күннің ең негізгі талабы «Кӛлеңкелі экономика мен сыбайластық 

жемқорлықпен» күрес жүргізу барысындағы қоғамдық даму заңдылықтарын орындау. Ол 

үшін әрқашанда бақылау жүйесіндегі тексеру, талдау әдістерін кеңінен қолдана біліп оны 

тек құқықтық негізде жүргізе білу қажеттілігі туындап отыр. Осындай кӛлеңкелі 

экономиканың келеңсіз әрекеттерінен еліміздегі күнделікті тұрмыстық қажеттіліктерге аса 

зәру болып отырған тұрғындардың бӛлігі кӛп зардаптар шегуде. Екінші жағынан, салық 

салынатын базаның кемуінен, экспорттаушы емес экономиканың басқа салаларында 

қызмет атқарып отырған кәсіпорындарға жүктелетін салық ауыртпалығы арта түсуде. 

Кез келген салық жүйесіне тән қасиет - ол салық салудың ауыртпалығы болып 

табылады. Бұндай салық ауыртпалығының болуы - кәсіпкерліктің іскерлік белсенділігін 

тӛмендетеді және салықтан жаппай қашуға жағдай жасайды. Салықтық құқық 

бүзушылықтармен күресудің әдісі - ол салық санкцияларын қолдану болып табылады. 

Салық санкцияларын қолдану дегеніміз ол салық ауыртпалығынан салықты тӛлеуден 

жалтаруға қарсы күресудің алғы шарты негізінде туындап отыр[3]. 

Салық қызметінің ең басты функцияларының бірі - ол салықтардың уақтылы және 

толығыменен тӛленуін бақылау болып табылады. Яғни, салық санкциялары салықтардың 

толық және уақтылы түсуін қамтамасыз ететін құрал болып саналады. 

Салықтық бақылауды тек қана салықтардың толық және уақытылы түсуіне 

бақылауға әкеліп тіреуге болмайды. Ӛзінің кең мағыналығында салықтық бақылау – 

салық заңдарының орындалуына бақылау болып табылады. Салықтың уақытылы 

жиналып, салық заңдарының орындалуы, салықтық бақылауды ӛз деңгейінде болу үшін 

салық тӛлеушілер мен салық жинаушылар арасында рухани мәдениетті қалыптастыру 

керек[4]. 

Экономикалық, әлеуметтік және бақа да мәселелерді шешу үшін қажетті қаржы 

кӛлемімен мемлекетті толық қамтамасыз ету барлық кезеңнің, бар халықтың басты 

мәселесі болып келеді. Бүгінгі жағдайда салықтық түсімдерді кӛбейту мәселесін салықтық 

бақылау жүргізу ісін жетілдіру арқылы шешуге болады. Салықтар мен бюджетке түсетін 

тӛлемдерді жинау жұмысын ұтымды ұйымдастырмай, барлық фискалдық органдар 

бірлесіп қызмет етпей, мемлекеттік қазынаны жүйелі түрде толтырып отыруға қол жеткізу 

қиын. 

Жалпы барлық мемлекеттік мәселелерді шешу түптеп келгенде әрбір 

қазақстандықтың әлеуметтік жағдайының  ӛсуі салық қызметі жұмысының сапалығына 

тікелей байланысты. Сондықтан салық саясатын жүргізуде отандық тауар ӛндірушілерді 

мемлекет тарапынан қолдау және секторлардың жедел дамуына жағдай жасау, яғни 

мемлекет пен салық тӛлеушілердің талап тілегімен ортақтасу қажет. 

Кӛптеген мамандардың пікірінше, мемлекетте салықтарды жинау деңгейін тек 

фискалды органдардың жүргізетін қатаң бақылауына ғана емес, сонымен бірге, 

сәйкесінше заңды жетілдіруге сүйене отырып кӛтеруге болады. Салық заңын жетілдіру 

салық тӛлеушіге қысым жасамай салық салынуына бағытталу керек. 

Қазақстанда алемдік тәжірибеде кеңінен қолданылатын превентивті шараларын 

дамыту керек. Біздің елімізде кӛбінесе салық берешектері салық заңын толығымен 

білмегендіктен, салық заңының күрделілігінен туындап отыр. Сондықтан, менің 
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ұсынатыным салық тӛлеушіге тиімді, әрі түсінікті салық заңын құру, негізінен 

превентивті шараларды дамыту, салық органдарының салықтарды жинау бойынша 

қызметін жақсарту, оларға еңбекақыны кӛбейту арқылы жемқорлыққа жағдай жасамау 

сияқты шараларды қолдану керек. Осы ұсынылған шаралардың бәрін қосып жүзеге 

асырған жағдайда, тиімді салық жүйесін құрып, еліміздегі экономиканы кӛтеру мәселесін 

біршама шеше аламыз. 
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Елімізде қаржы саясатының негізі болып табылатын бюджеттік-салықтық саясатты 

дамыту және кӛптеген мәселелерді шешу барысында болашақта жасалатын жұмыстардың 

ауқымы кең. 

Бюджет кодексін іске асыру үшін отыз бір нормативтік құқықтық келісім, оның 

ішінде алдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджеттің және тӛтенше 

мемлекеттік бюджеттің жобаларын әзірлеу, сондай-ақ жергілікті бюджеттердің 

жобаларын әзірлеу, Қазақстан Республикасының мемлекеттік және мемлекет кепілдік 

берген қарыздарын тіркеу және есепке алу, республикалық және жергілікті бюджеттерді 

атқару тәртібін айқындайтын ереже қабылданды. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің 

бюджеттік ӛтінім жасау және ұсыну ережесі қабылданған Бюджет кодексіне сәйкес 

келтірілді. Мемлекеттік бюджет тапшылығының параметрлері түсімдердің болжамды 

кӛлемдері мен бюджет шығыстарының негізінде бюджеттің теңгерімділігін қамтамасыз 

ету қажеттілігін ескере отырып айқындалды[1]. 

Салық-бюджет саясаты орта мерзімді кезеңде  мемлекеттік саясаттың әзірленген 

шараларын тиімді іске асыруға және экономиканың теңгерімді ӛсуін қамтамасыз етуге 

бағытталатын болады. 

Экономиканың одан әрі ӛсуі үшін жағдайлар салық және бюджет саясаты 

құралдары арқылы қамтамасыз етіліп, елдегі экономикалық және бюджеттік саясатты 

қалыптастыру және жүргізу практикасы тұрғысынан алдағы екі жылға арналған 

фискалдық саясат мемлекеттің ұзақ мерзімді, орта мерзімді бағдарламалық құжаттарына 

сәйкес құрылатын болады. 

Салық саясаты шеңберінде 2014 жылдан бастап салықтардың кірістерді қайта бӛлу 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000972460
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000972460
mailto:maxabbatauganovn@mail.ru
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бойынша мемлекеттің әділ құралы ретіндегі әлеуметтік маңызды, ынталандырушы және 

фискалдық функциялары нығайтылатын болады. 

Осыған байланысты, салық саясатының шаралары орта мерзімді кезеңде 

мыналарға: 

- халықаралық бәсекелестік пен елдер арасындағы капиталдың еркін ағымының 

күшеюі жағдайларында экономиканың шикізаттық емес секторын, ең алдымен 

экономиканың нақты секторлары кәсіпорындарының инновациялық қызметін дамытуға 

ынталандыруға; 

- қолайлы инвестициялық ахуал жасауға және ішкі, сондай-ақ сыртқы жеке 

инвестицияларды ынталандыруға; 

- бюджеттің кіріс бӛлігін ұлғайтуға; 

- мемлекеттік функциялар мен міндеттемелердің толық кӛлемде орындалуын 

қаржылық қамтамасыз етуге бағытталатын болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1- Қазақстан Республикасы Үкіметінің орта мерзімді фискалдық-бюджеттік 

саясатын қалыптастыру 

Ескерпе - ҚР ҚМ сандық мәліметтерінен алынған 

 

Сонымен қатар айта кететін жайт -Қазақстан Республикасы азаматтарының және 

тұруға ықтиярхаты бар тұлғалардың табыстары мен мүліктерін жаппай декларациялауға 

кӛшу кӛзделген, Қазақстан Республикасы азаматтарының және тұруға ықтиярхаты бар 

тұлғаларының  табыстары мен мүліктерін жаппай декларациялауға кӛшу жӛніндегі іс-

шаралар жоспары бекітілді.  

Жаппай декларациялауға кӛшу 7 жыл бойы кезең-кезеңмен жүзеге асырылатын 

болады. 

1-кезең (2010 – 2011 жылдар): жаппай декларациялауға кӛшудің әдіснамалық 

негіздерін айқындау жӛніндегі іс-шараларды жүзеге асыру; 

Стратегиялық және 

бағдарламалық 

құжаттар 

 

Қазақстан 

Республикасының 
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экономикалық 

дамуының 2013–

2015 жылдарға 

арналған орта 

мерзімді жоспары 

Әлеуметтік- 

экономикалық 

дамудың 

болжамды 

көрсеткіштері 
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2015 жылдарға 
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әзірлеу 

 



154 

 

2-кезең (2012 – 2013 жылдар): мемлекеттік органдарды заңды тұлғалардың 

декларацияларын қабылдауға, ӛңдеуге және талдауға  техникалық жарақтандыру 

бойынша НҚА әзірлеу жӛніндегі іс-шараларды ӛткізу; 

3-кезең (2014 – 2015 жылдар): мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар 

мен мемлекеттің үлесі бар компаниялар қызметкерлерінің декларация тапсыруын жүзеге 

асыру; 

4-кезең (2016 жыл): қалған басқа жеке тұлғалардың бастапқы декларацияларды 

тапсыруы; 

5-кезең (2017 жыл): жаппай декларациялауға толық кӛшу, яғни барлық жеке 

тұлғалар декларация тапсыруға міндетті болады. 

Сондай-ақ арнайы салық режимдерін реформалау кӛзделген. 

Экономиканың одан әрі ӛсуін қамтамасыз ету мақсатында бюджет саясаты орта 

мерзімді кезеңде мыналарға[2]: 

- халықтың әл-ауқатын арттыруға; 

- экономиканы жаңғыртуға және әртараптандыруға; 

- мемлекет тарапынан ішкі сұраныстың қажетті деңгейін қолдауға бағытталатын 

болады. 

Бұл ретте экономиканың ӛсуін ынталандыру макроэкономикалық тұрақтылыққа 

зиянын тигізбей жүзеге асырылатын болады. 

Әлем экономикасындағы даму мен тәуекелдердің межеленген үрдістерін ескере 

отырып, сондай-ақ экономиканың «қызып кетуін» болдырмау мақсатында бюджет 

саясаты 2012 – 2014 жылдары контрциклдық қағидатқа сүйенетін болады. Бұл 

экономикадағы белсенділік ұлғайған кезеңде мемлекеттік шығыстардың ЖІӚ-нің 

номиналдық ӛсуінен аспайтын деңгейде тежелетін болады, ал экономикалық құлдырау 

кезеңінде ішкі сұранысты қолдау үшін шығыстар ұлғайтылатын болады. 

Мемлекеттік шығыстардың кӛлемі бір жағынан жиынтық сұранысты қолдауды, 

екінші жағынан - мемлекеттік инвестициялар есебінен инвестициялық белсенділікті 

қамтамасыз ететін деңгейде сақталатын болады. 

Сондай-ақ мұнай кірістерін тәртіппен және тиімді басқару жүзеге асырылатын 

болады. 

Бюджет пен Ұлттық қордың теңгерімділігін қамтамасыз ету мақсатында бюджет 

саясаты орта мерзімді перспективада мыналарға: 

 2020 жылға ЖІӚ-нің 3%-ынан аспауы тиіс мұнай тапшылығын тӛмендетуге; 

 Ұлттық қор қаражатын кейіннен тек бюджетті дамытуды қаржыландыруға ғана 

кӛше отырып, ағымдағы шығыстарды қаржыландыруға пайдалануды қысқартуға 

бағытталатын болады. 

Бюджет тапшылығын реттеу контрциклды фискалдық саясат жүргізу құралы 

болады. Дамудың сыртқы қолайлы жағдайлары сақталған кезде оны абсолюттік мәнде де, 

сондай-ақ ЖІӚ-ге қатысты да тӛмендету жоспарланып отыр. 

Бюджет тапшылығы үкіметтің қарыз алуымен, негізінен ішкі нарықта 

қаржыландырылатын болады. 

Үкіметтің қарыз алу саясаты Ұлттық қор қаражатын қалыптастыру және пайдалану 

тұжырымдамасында белгіленген шектеулерге сәйкес онымен Ұлттық қордағы жинақтың 

орнын ауыстыруға жол бермеуге сүйене отырып, жүргізілетін болады, атап айтқанда: 

- үкіметтік борышқа қызмет кӛрсетуге арналған жыл сайынғы шығыстар орта 

есеппен он жылдық кезең ішінде Ұлттық қордың 4,5 % деңгейіндегі  жыл сайынғы 

шартты инвестициялық кірісінен аспауы тиіс; 

- үкіметтік борышқа қызмет кӛрсетуге және ӛтеуге арналған шығыстар он 

жылдық кезең ішінде Ұлттық қордан берілетін трансферттерді қоса алғанда, бюджетке 

түсетін түсімдердің 15 %-ынан аспауы тиіс. 

Әлемдік экономикадағы жағдайдың ықтимал нашарлауын ескере отырып, орта 

мерзімді перспективада бюджетке Ұлттық қордан берілетін кепілдендірілген трансфертті 
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1 200,0 млрд. теңге мӛлшерінде шектеу жолымен Ұлттық қордағы қаржы ресурстарын 

жинақтау саясаты жалғастырылатын болады. 

Бұл болашақ ұрпақ үшін жинақты ұлғайтуға, әлемдік тауар нарықтарындағы 

қолайлы коньюнктура кезеңінде бюджеттің мұнай кірісінен тәуелділігін тӛмендетуге және 

сыртқы даму жағдайлары нашарлаған жағдайда экономиканы қолдау үшін әлеует құруға 

мүмкіндік береді. 

Ӛңірлерді қаржылық қолдау олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және 

экономикалық әлеуетті ұтымды кеңістікте ұйымдастыруға бағытталатын болады. 

Шығыстар саясаты да бюджет қаражатының бекітілген кӛлемін пайдалана отырып, 

мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларында кӛзделген тікелей нәтижеге қол 

жеткізу қажеттігіне сүйене отырып, бюджетті әзірлеу және атқару жолымен мемлекеттік 

шығыстардың тиімділігі мен нәтижелілігін арттыруға бағытталатын болады. 

Осы мақсатта тиімділік пен нәтижелілік индикаторларына негізделген бюджетті 

қалыптастыру және атқару жүйесі, сондай-ақ орталық мемлекеттік органдар мен 

облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 

органдарының қызметтерінің тиімділігін жыл сайын бағалау жүйесі жұмыс істейтін 

болады, бұл жетекшілік ететін салада/жүйеде/ӛңірде стратегиялық мақсаттар мен 

міндеттерге қол жеткізу, тікелей, түпкілікті нәтиже кӛрсеткіштеріне және тиімділік 

кӛрсеткіштеріне қол жеткізу (жеткізбеу) дәрежесін айқындауға мүмкіндік береді. 

Әлемдік және қазақстандық экономикаларда жағдай ӛзгерген кезде бюджет 

саясатын, оның ішінде бюджет параметрлерін түзету бойынша жедел және икемді 

шаралар қабылданатын болады. 

Бюджетаралық қатынастар саясатының негізгі мақсаты орта мерзімді кезеңде 

мемлекеттік басқару деңгейлерінің барлығына жүктелген функцияларды жүзеге асыру 

және оларға бекітілген мемлекеттік қызмет кӛрсетулерді толыққанды ұсынуды 

қамтамасыз ету үшін жеткілікті қаржы  қаражатымен қамтамасыз ету болып табылады. 

Бюджетаралық қатынастарды одан әрі дамыту мақсатында Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 2 ақпандағы № 54 қаулысымен бекітілген Жалпы 

сипаттағы трансферттерді есептеудің жаңа әдістемесі әзірленді, осының негізінде 2011-

2013 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттер кӛлемі бойынша Заң әзірленді. 

Жаңа мемлекеттік жоспарлау жүйесін іске асыру шеңберінде Елді аумақтық-

кеңістіктік дамытудың 2020 жылға дейінгі болжамды схемасы әзірленді. 

Болжамды схема ӛңірлердің әлеуетін ескере отырып, келешекке арналған аумақтық 

сипаттағы міндеттерді кешенді әрі жүйелі шешуге бағытталған және мәні бойынша 

ӛңірлердің жаңа саясатының тұжырымдамасы немесе доктринасы болып табылады. 

Қазақстанда жаңа аумақтық ұйымдарды қалыптастыру мемлекет тарапынан барлық 

бағыттар бойынша үйлестірілген шаралар әзірлеуді талап етеді. 

Әлеуметтік салада - әлеуметтік объектілер құрылысы оңтайлы демографиялық 

болжамдары мен даму перспективасы бар елді мекендерде жүзеге асырылады.  

Индустриялық саясатта - барлық қажетті факторлор (ресурстары, кадрлары, 

инфрақұрылымдары және тағы басқалары) бар кәсіпорындарды тиімді орналастыру. 

Бюджет саясатында - тиімсіз шығындарды бір мезгілде қысқарта отырып, 

ресурстарды перспективалы, тез ӛсіп келе жатқан ӛңірлерді дамытуға шоғырландыру. 

Осы міндеттерді шешу үшін ӛңірлердің экономикасына ретроспективалы және 

перспективалы талдау жүргізу жоспарлануда. Бюджетаралық қатынастардың жаңа тәсілі, 

жалпы сипаттағы трансферттерді есептеудің жаңа әдістемесінде кӛрсетілетін болады. 

Бюджет кірістерінің ӛсуі негізінен салық түсімдерінің болжанатын ұлғаюымен 

қамтамасыз етілетін болады, ол мемлекеттік бюджеттің кірістеріне шамамен 97-98 %-ын 

қамтиды. 

Мемлекеттің мұнай кірістерін ұлғайту аясында бюджет пен Ұлттық қордың 

теңгерімділігі саясатына сәйкес кепілдендірілген трансферт кӛлемінде Ұлттық қордың 

қаражатын пайдалануды шектеу мұнай емес тапшылықтың 2014 жылы ЖІӚ қарағанда 
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4,7% -ына дейін қысқаруына ықпал ететін болады. 

Осы фискалдық қағидаларды сақтау Ұлттық қордағы мұнай кірістерінің таза 

жиналуын және оның 2014 жылы болжам бойынша 72,5 млрд. АҚШ долларын (ЖІӚ-нің 

30,4%-ы) құрайтын кӛлемінің ұлғаюын қамтамасыз ететін болады.  

Осылайша, Қордың тұрақтандыру және жинақтау функцияларын орындау 

қамтамасыз етілетін болады. 

Ұлттық қор активтерінің кӛлемі 2015 жылға қарай 72,5 млрд. АҚШ доллары немесе 

ЖІӚ –ге қарағанда 30,4% деңгейінде болжанып отыр, ол Ұлттық қор активтерінің 

мерзімінен бұрын 90 млрд. АҚШ долларына немесе ЖІӚ-ге 30%-ға дейін ұлғаюын 

қамтамасыз етеді[3]. 

Ұлттық қорды толықтыру елдің егемен рейтингін арттыруға ықпал етеді. Бұл ӛз 

кезегінде инвестицияларды ынталандыру үшін сыртқы қаржы ресурстарын неғұрлым 

тартымды және жеңілдікті шарттармен тартуға мүмкіндік береді. 

2012-2014 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасына «Болашақтың 

іргесін бірге қалайық» атты Мемлекет басшысының жолдауын іске асыруға бағытталған 

мемлекеттік бюджеттік және инвестициялық саясаттың тӛменде кӛрсетілген 

басымдықтарын ескере отырып басым бюджеттік инвестициялар қамтылған: 

Индустрияландыру бағдарламасы. «Ӛнімділік 2020», «Бизнестің жол картасы 

2020», Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялды-инновациялық дамуының 

2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы және энргетикалық, кӛлік және 

газ инфроқұылымдарын қамтамасыз етуді, арнайы экономикалық аймақ құруды қоса 

алғанда оны іске асыруда қабылданған басқа да салалық бағдарламалар басым 

қаржыландырылатын болады. Агроӛнеркәсіп кешенін қолдау жӛніндегі іс –шараларды 

қаржыландыруға басты назар аударылатын болады[4]. 

Әлеуметтік саланы жаңғыртуБірінші кезектегі тәртіпте «Саламатты Қазақстан» 

Денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы және Қазақстан Республикасы 

білімді дамыту, «Балапан» және Жұмыспен қамту 2020 бағдарламаларын қаржыландыру 

жүзеге асырылатын болады. 

Халықтың тіршілік жағдайларын жақсарту. Осы бағыт шеңберінде Қазақстан 

Республикасында 2011-2020 жылдарға арналған Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығын 

жаңғырту, 2010-2014 жылдарға арналған «Жасыл даму», 2011-2020 жылдарға арналған 

«Ақ бұлақ» бағдарламаларын іске асыру, ӛңірлерді дамыту басым болып табылады. 

Ӛсу нүктелерін қалыптастыру бойынша (Астана мен Алмата қалалары және т.б.) 

ӛңірлерді дамыту бағдарламасын, Астана қаласын 2030 жылға дейін тұрақты дамытудың 

стратегиялық жоспарын Алматы қаласын дамыту бағдарламасын, Астана қаласына іргелес 

жатқан елді мекендерді әлеуметтік экономикалық дамытудың 2011-2014 жылдарға 

арналған кешенді жоспарын іске асыру шеңберінде инфрақұрылымдарды, әлеуметтік 

саланы дамыту, ТКШ жаңғырту арқылы ӛңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға 

бағытталған жобаларды іске асыру жоспарлануда[5]. 

Ал, жергілікті бюджет қаражатын жұмсаудың басым бағыттарына білім беру, 

денсаулық сақтау, сумен қамтамасыз ету, газдандыру, табиғатты қорғау іс-шаралары, 

тұрғын үй құрылысы, әлеуметтік қамтамасыз ету объетілері, мәдениет және спорт 

саласындағы жобалар жатқызылған. Басым емес бағыттарына - 44,5 млн. теңгені немесе 

жергілікті бюджеттің инвестициялық жобаларына арналған шығындарының жалпы 

сомасының 19,3% құрайтын жолдар, мемлекеттік органдар объктілерін салу және ӛзге де 

шығыстар жатқызылған. 

Әлемдегі қаржы саласындағы және экономикадағы проблемалардың әсері еліміздің 

бюджетін атқарудың қорытындысына ықпалын тигізбей қойған жоқ. Дегенмен, осы 

жағдайда Үкімет есепті жылы Республикалық бюджет туралы заңды іске асыру кезінде 

бірқатар кемшіліктер мен олқылықтарға жол берді, соның салдарынан бар резервтердің 

кӛзі ашылмай қалды. Біздің пікірімізше, бұл жекелеген салалардың одан әрі дамуына және 

әлеуметтік міндеттерді сапалы шешуге теріс ықпалын тигізді. Аталмыш мәселелер 
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түпкілікті нәтижеге бағдарланған бюджетті қалыптастыру және атқару кезінде ескерілуі 

тиіс деп ойлаймыз. 
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Влияние лизинга на стимулирование производства  

и сбыт продукции 
 

Мусабекова Ж., магистрант 

Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы 

 

В исследовании экономической сущности лизинга большинство специалистов 

сходится в том, что при лизинге происходит разделение функций собственности, т.е. 

происходит отделение капитала-функции от капитала-собственности, с правовой точки 

зрения - отделение права пользования имуществом от права владения им.  

Воздействие лизинга на хозяйственную деятельность носит комплексный 

характер. Он влияет на средства производства, на труд человека и на характер 

использования этих элементов в воспроизводственном процессе и востребован при 

внедрении в производство достижений науки, техники и новых технологий. Особенность 

воздействия лизинга на производство заключается в его мультипликационных свойствах. 

Эффект, полученный от лизинга в одном звене воспроизводственного процесса, 

проявляется и на других его стадиях, что в конечном результате приводит к повышению 

эффективности всей производственной системы. Экономическое содержание лизинга 

включает инвестиционные, кредитно-финансовые и арендные отношения, которые, 

будучи его составными элементами, в своей совокупности придают лизингу целостность 

как системе. 

В лизинговой сделке обычно участвуют несколько субъектов:  

- лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за счет 

привлеченных или собственных денежных средств приобретает в ходе реализации 

лизинговой сделки в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета 

лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на 

определенных условиях во временное владение и в пользование с переходом или без 

перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга.  

- лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с 

договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на 

определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование в 

соответствии с договором лизинга.  

- продавец имущества (поставщик) - физическое или юридическое лицо, которое в 

соответствии с договором купли-продажи с лизингодателем продает лизингодателю в 

обусловленный срок производимое (закупаемое) им имущество, являющееся предметом 

http://www.esep.kz/
http://www.stat.kz/
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лизинга. Продавец (поставщик) обязан передать предмет лизинга лизингодателю или 

лизингополучателю в соответствии с условиями договора купли-продажи.  

- банк (или другое кредитное учреждение), предоставляющее средства на 

приобретение предмета договора [1]. 

На рынке лизинговых услуг можно выделить и специальные субъекты, такие как:  

- страховые  компании, осуществляющие   страхование   всевозможных рисков, 

возникающих при лизинговой сделке: страхование имущества лизингодателя, кредитов, 

предоставляемых лизингодателю кредитным учреждением, от возможных рисков 

неплатежей и многое другое.  

Любой из субъектов лизинга может быть резидентом Республики Казахстан, 

нерезидентом Республики Казахстан, а также субъектом предпринимательской 

деятельности с участием иностранного инвестора, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

Изучение состояния финансового лизинга в развитых странах позволяет выделить 

основные группы оборудования, сдаваемого в лизинг:  

- транспортное  (транспортные  самолеты,  автомобили,  морские  суда, 

железнодорожные вагоны и т. п.)  

- оборудование связи (радиостанции, спутники, почтовое оборудование и  

т. п.)  

- сельскохозяйственное оборудование  

- строительное (краны, бетономешалки и т. п.)  и многое другое.  

В настоящее время в хозяйственной практике развитых стран применяются 

различные виды лизинга, каждая из которых характеризуется своими специфическими 

особенностями. Наиболее распространенными являются   

- оперативный (сервисный) лизинг (operatinglease);  

- финансовый (капитальный) лизинг (Financiallease); 

- возвратныйлизинг (sale and lease back); 

- долевой лизинг (с участием третьей стороны) (leveragedlease); 

- прямой лизинг (directlease); 

- сублизинг (sub-lease). 

Все существующие виды подобных соглашений являются разновидностями двух 

базовых форм лизинга – оперативного либо финансового.Остановимся более подробно на 

их характеристиках.  

Оперативный (сервисный) лизинг – это соглашение о текущей аренде. Как правило, 

срок такого соглашения меньше периода полной амортизации арендуемого актива. Таким 

образом, предусмотренная контрактом арендная плата не покрывает полной стоимости 

актива, что вызывает необходимость сдавать его в лизинг несколько раз. Важнейшая 

отличительная черта оперативного лизинга – право лизингополучателя (арендатора) на 

досрочное прекращение контракта. Подобные соглашения также могут предусматривать 

указание различных услуг по установке и текущему техническому обслуживанию 

сдаваемого в аренду оборудования. Отсюда и второе, часто употребляемое название этой 

формы лизинга – сервисный. При этом стоимость оказываемых услуг включается в 

арендную плату либо оплачивается отдельно.  

Финансовый (капитальный) лизинг  - это долгосрочное соглашение, 

предусматривающее полную амортизацию арендуемого оборудования за счет платы, 

вносимой арендатором. Поскольку подобные соглашения не допускают возможности 

досрочного прекращения аренды, правильное определение величины периодической 

платы обеспечивает владельцу полное возмещение понесенных затрат на приобретение и 

содержание оборудования, а также требуемую норму доходности. При этой форме 

лизинга все расходы по установке и текущему обслуживанию имущества возлагаются, как 

правило, на арендатора. Часто подобные соглашения предусматривают право арендатора 
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на выкуп имущества по истечении срока контракта по льготной или остаточной стоимости 

(такая стоимость может быть чисто символической, например 1 доллар).  

В отличие от оперативного финансовый лизинг существенно снижает риск 

владельца имущества. По сути, его условия во многом идентичны договорам, 

заключаемым при получении долгосрочных банковских кредитов, так как 

предусматривают полное погашение стоимости оборудования (займа); внесение 

периодической платы, включающей стоимость оборудования и доход владельца (выплата 

по займу – основная и процентная части); право объявить арендатора банкротом в случае 

его неспособности выполнить соглашение и т.д.  

К объектам финансового лизинга относятся недвижимость (земля, здания и 

сооружения), а также долгосрочные средства производства.  

Финансовый лизинг служит базой для образования двух других форм 

долгосрочной аренды – возвратной и долевой (с участием третьей стороны).  

 

 
Рисунок 1- Схема финансового лизинга 

 

Возвратный лизинг представляет собой систему из двух соглашений, при которой 

владелец продает оборудование в собственность другой стороне с одновременным 

заключением договора о его долгосрочной аренде у покупателя.  

В качестве покупателя здесь обычно выступают коммерческие банки, 

инвестиционные, страховые или лизинговые компании. Инвестор же, по сути, кредитует 

бывшего владельца, получая в качестве обеспечения права собственности на его 

имущество. Подобные операции часто проводятся в условиях делового спада в целях 

стабилизации финансового положения предприятий.  
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Рисунок 2 - Схема возвратного лизинга 

 

Долевой лизинг – еще одна разновидность финансового лизинга, 

предусматривающая участие в сделке третьей стороны – инвестора, в качестве которого 

обычно выступает банк, страховая или инвестиционная компания. В этом случае 

лизинговая фирма, предварительно заключив контракт на долгосрочную аренду 

некоторого оборудования, приобретает его в собственность, оплатив часть стоимости за 

счет заемных средств. В качестве обеспечения полученного займа используются 

приобретенное имущество (как правило, на него оформляется закладная) и будущие 

арендные платежи, соответствующая часть которых может выплачиваться арендатором 

непосредственно инвестору. При этом лизинговая фирма пользуется преимуществами 

налогового щита, возникающего в процессе амортизации оборудования и погашения 

долговых обязательств. Основные объекты этой формы лизинга – дорогостоящие активы, 

такие, как месторождения полезных ископаемых, оборудование для добывающих 

отраслей и т.д.  

При прямом лизинге арендатор заключает с лизинговой фирмой соглашение о 

покупке требуемого оборудования и последующей сдачей ему в аренду. Часто соглашение 

об аренде может быть заключено непосредственно с фирмой- производителем (т.е. на 

прямую). Крупнейшими производителями, предоставляющими свою продукцию на 

условиях лизинга, являются такие известные фирмы, как IBM, Xerox, GATX, а также 

многие авиационные, судостроительные и автомобильные компании. Например, лидеры 

мирового автомобильного рынка – концерны «Даймлер-Крайслер» и BMW состоят 

учредителями ряда ведущих лизинговых компаний, через которые осуществляют сбыт 

своей продукции во многих странах мира.  

Сублизинг - особый вид отношений, возникающих в связи с переуступкой прав 

пользования предметом лизинга третьему лицу, что оформляется договором сублизинга. 

 
Рисунок 3 - Схема прямого лизинга 

 

При сублизинге лицо, осуществляющее сублизинг, принимает предмет лизинга у 

лизингодателя по договору лизинга и передает его во временное пользование 
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лизингополучателю по договору сублизинга. Согласно Закона Республики Казахстан «О 

финансовом лизинге» переуступка лизингополучателем третьему лицу своих обязательств 

по выплате лизинговых платежей третьему лицу не допускается. При передаче предмета 

лизинга в сублизинг обязательным должно являться согласие лизингодателя в письменной 

форме[2]. 

Международныйсублизинг, являющийся разновидностью международного лизинга, 

также регулируется этим законом. Отличительной особенностью международного 

сублизинга является перемещение предмета лизинга через таможенную границу 

Республики Казахстан только на срок действия договора сублизинга. При сублизинге 

основной арендодатель получает преимущественное право на получение арендных 

платежей. В договоре обычно обуславливается, что в случае банкротства третьего звена 

арендная плата поступает основному арендодателю.  

Использование лизинговых схем кредитования влияет на развитие малого и 

среднего предпринимательства. Исходя из экономической сущности лизинговых 

отношений, можно утверждать, что в форме лизинга предприятие получает фактически 

ссуду, близкую к стоимости предмета сделки, поступающего в его пользование. Это 

особенно важно в условиях дефицита денежных средств и, в первую очередь, для малого 

предпринимательства.  

Лизинг, в силу своей уникальной экономической сущности является стимулятором 

экономической и инвестиционной активности предпринимательства любого уровня. На 

разных стадиях реализации лизингового проекта данный вид деятельности становится 

наиболее привлекательным и выгодным для различных предприятий, независимо от рода 

деятельности. Данное заключение связано, с одной стороны, с возможностью выработки 

гибкой и удобной системы лизинговых платежей, которая увязана со всем сроком 

лизингового договора, а так же с возможностью применения механизма ускоренной 

амортизации на объект лизинга. С другой стороны, возможность использовать прибыль от 

эксплуатации предмета лизинга, в качестве источника лизинговых платежей и возможного 

выкупа, а так же наличием большого спектра дополнительных лизинговых услуг. 

Лизинг является фактором развития производства путем обновления основных 

производственных фондов, совершенствования технологий, развития инновационной 

деятельности и т.д.  

Использование механизма лизинга в промышленном секторе объединяет 

различные области экономики региона, одновременно способствуя их взаимодействию и 

взаиморазвитию, следовательно, лизинг, являясь ключевой точкой роста, оказывает 

положительное влияние на социально-экономическое развитие инфраструктуры всей 

региональной экономики. 

Лизинг, являясь специфической формой инвестиционной деятельности, оказывает 

благоприятное влияние на инвестиционную привлекательность всей республики 

Казахстан. Устанавливая дополнительные льготы, стимулирующие развитие лизингового 

бизнеса, органы власти увеличивают приток инвестиций в основной капитал 

хозяйствующих субъектов, что в свою очередь способствует увеличению отдачи на 

вложенный капитал. 

Лизинг интересен всем субъектам лизинговых отношений: потребителю 

оборудования, инвестору, представителем которого в данном случае является лизинговая 

компания, государству, которое может использовать лизинг для направления инвестиций 

в приоритетные отрасли экономики, и, наконец, банку, который в результате лизинга 

может рассчитывать на уверенную долгосрочную прибыль.  

В развитии лизинга заинтересованы не только лизингополучатели как потребители 

оборудования, но и действующие производства, поскольку за счет лизинга расширяется 

рынок сбыта производимого ими оборудования.  

Увеличивается доход от реализации запчастей к лизинговому оборудованию, 

осуществление его сервиса и модернизации.  
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Привлекательность лизинга как инструмента для осуществления инвестиционной 

деятельности, снижающего риски, продолжает интересовать финансовые институты, 

которые начали искать оптимальные пути и формы его применения.  

Первоочередная проблема, решаемая любой лизинговой компанией, — поиск 

стабильных источников финансовых ресурсов для закупки лизингуемого оборудования. 

Эта проблема автоматически решается в лизинговых компаниях, созданных при участии 

коммерческих банков.  

Таким образом, определены влияние  лизинга на стимулирование производства и 

сбыт продукции. 
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Қазақстаннның екінші  деңгейлі банктерінің проблемалық 

несиелерін қайта құрылымдау проблемалары 
 

Мырзаханова Д.Ж., к.э.н.доцент Сапарова Г.Т., аға-оқытушы 

Тұрар Рысқұлов атындағы ҚазЭУ, Алматы қ. 

 

 Әлемнің банк жүйесінің даму тарихы және орын алған қаржы дағдарыстары 

банктердің капиталын реттеудің тұрақты және тиімді әдістерін құру қажеттілігін сан рет 

дәлелдеді. Банктің капиталы ең алдымен оның тұрақтылығының кӛрсеткіші болып 

табылады және барлық ықтимал шығындарды жабуда маңызды рӛл атқарады. Ал 

жеткіліксіз капитал мӛлшері банктің дәрменсіздігіне, ал одан кейін оның банкроттығына 

әкелуі мүмкін. Ағымдағы реттеу шаралары проблемалық активтер мәселелерін шешуде 

жапондық үлгіні пайдалануға мүмкіндік береді, салдарынан активтердің баяу әрі 

радикалды емес «тазартылуы» жүзеге асырылады. Банктердің проблемалық активтерінің 

статистикасы теріс динамиканы кӛрсетеді. Қарастырылатын кезеңде, яғни 2007 жылдың 1 

наурызынан 2013 жылдың 1 наурызына дейін күмәнді несиелердің үлесі 15 пунктке дейін 

немесе 16,71%-тен 31,57%-ке дейін ұлғайды, үмітсіз несиелердің үлесі болса шамаман 20 

пунктке кӛбейіп, 21,55%-ті құрады (Сурет 1). Ӛз кезегінде банктер капитал жетіспеушілігі 

салдарынан активтердің белсенді тазартылуын жүзеге асыра алмай отыр. 

Соңғы қаржы дағдарысы басталғалы бері жеті жылға таяп  келуіне қарамастан 

қазақстандық банктік сектор әлі күнге дейін дамудың тиімді үлгісін іздестіру үстінде. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылдың желтоқсан айында тәуекелдерді 

минималдау туралы бекіткен Заңы ӛзін банктік сектор туралы постфактум ақпараттарды 

жинау құралы ретінде ғана кӛрсете білді. Банктік активтер сапасын жақсартуға қатысты 

құралдар негізінде Заң сапасы тӛмен активтермен жұмыс істейтін еншілес банктерді және 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі тарапынан Проблемалық Активтер Қорын (ПАҚ) 

құру шараларын қарастырады[1]. 

Алайда бүгінгі күні бұл аталған құралдардың жүзеге асырылуына қажетті жағдай 

қалыптаспады. ПАҚ-ның проблемалық активтерді иемдену шарттарының бірқатар 

шектеулері айқындалған, соның салдарынан бұл құралды банктер тарапынан пайдалану 

мүмкіндігі болмай отыр. Біріншіден, бұл шектеулердің қатарына ПАҚ-на құйылатын 

капитал кӛлемі жатады. Ол 1 млрд. АҚШ долларын құрайды. Ӛз кезегінде ПАҚ-ның 

құрылу сәтінің ӛзінде әрекет етпейтін займдар сомасы 23,4 млрд. АҚШ долларына тең 
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болды. Екіншіден, сатып алынатын әрекет етпейтін займдарға қойылатын талаптар да 

проблемалық активтерді ПАҚ-ның иемденуі барысында кедергі болып табылады. 

Мәселен, ПАҚ тек кӛлемі 400 мың АҚШ долларынан асатын, жылжымайтын мүлікпен 

байланысты емес немесе жылжымайтын мүлікпен қамтамасыз етілмеген ҚР-ның резидент 

заңды тұлғаларына берілген займдарды ғана сатып ала алады. Нәтижесінде ПАҚ-ның 

бағдарламасына қатысу тиімділігін Альянс Банк (бӛлшек несие), БТА Банкі (резидент 

еместер) және Казкоммерцбанк (құрылыс секторы) иемдене алмайды. Ӛз кезегінде банктік 

сектордың әрекетсіз займдарының құрылымында бұл банктердің иемденетін үлесі 71%-

тен асады.  

Мәселен, Қаржылық қадағалау Комитетінің (ҚҚК) мәліметтері бойынша 2012 

жылдың мамыр айында сәуір айының кӛрсеткіштерімен салыстырғанда БТА Банкінің 

шығындары 5,5 есе, Альянс Банкінің шығындары сәйкесінше 13 есе артқан. Сонымен 

қатар меншікті капитал кӛлемі азайған: БТА Банкінде – 785 млрд теңге, ал Альянс 

Банкінде – 438 млрд теңге. Бұл банк активтерінің ӛзіндік міндеттемелерін ӛтей 

алмағандығын аңғартады.  

 

 
Сурет 1. Қазақстандық банктік сектордың ссудалық портфелінің сапасы, % 

Ақпарат көзі: ҚР ҰБ ҚҚК 

 

Сондай-ақ екі бенктің де капитал жеткіліктігі нормативтерін бұзғандығы 

анықталды. Мұнда атап ӛтетін жайт, дәл осы заң бұзушылықтың алдын алу мақсатында 

мемлекет осы жылдың ақпан айында БТА Банкінің капиталына екі миллиард доллардан 

астам қаражат құю арқылы ұлттық деңгейге кӛтерді. Нәтижесінде «Самұрық-Қазына» 

Ұлттық әл-ауқат қорының БТА Банкінің капиталындағы үлесі 78% -ті құрады, ал банк 

капиталды толықтыру арқасында проблемалық несиелерге байланысты провизияларының 

қажетті деңгейін қалыптастыра алды, оған ӛз кезегінде ҚҚК-нің бағалауы бойынша 2,3 

млрд доллар қаражат қажет болды. Алайда БТА Банкінің активтер сапасын жақсартуда 

оның кӛмегі мардымсыз болды. Ал Альянс Банкке ену шараларына қатысты Үкімет кідіре 

тұруға шешім қабылдады[3]. 

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ-ның БТА Банкіне енуінен соң әрекет етпейтін 

несиелердің үлесі айлап ӛсіп, маусым айында жалпы кӛлемінің 61%-ін құрады, ал 

01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013

01.03.2007 01.03.2008 01.03.2009 01.03.2010 01.03.2011 01.03.2012 01.03.2013

3. Үмітсіз 1,90% 1,33% 4,75% 21,16% 15,68% 16,89% 21,55%

2. Күмәнді 16,71% 39,27% 37,29% 27,16% 36,41% 35,61% 31,57%

1. Стандарттық 81,39% 59,40% 57,97% 51,68% 47,92% 47,50% 46,89%
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провизиялар кӛлемі 58%-тік деңгейге жетті. Портфель сапасының тӛмендеуі, әрине, 

акционерлердің алмасуымен емес жаңа менеджмент тұрғысынан қатаң бағалануымен 

байланысты. Бірінші ширектің соңында резервтер несиелер сомасының 20%-ін құрады 

(жыл басында – 9,24%), бірақ сол кездің ӛзінде сарапшылар, әсіресе due diligence 

шарасының, яғни компания қызметін, оның қаржылық жағдайын және нарықтағы орнын 

жан-жақты зерттеудің жүргізілуіне орай банктің сыртқы міндеттемелері бойынша 

тӛлемдерін уақытша тоқтатуы салдарынан шығындардың бұдан да жоғары болатынғын 

болжады. Есептен шығарылған активтердің кӛлемі жӛнінде ұқсас кӛрсеткіштерді Альянс 

Банкі мамыр айында жариялады: ссудалық портфельде әрекет етпейтін несиелердің үлесі 

61,36%-ті, ал резервтер кӛлемі БТА Банкіндегідей 58%-ті құрады. 

Екі банктердің кӛрсеткіштері Қазақстанның банктік секторының жалпы 

статистикасын тӛменге құлдилатты. Банктік сектордың ішкі жиынтық таза шығыны 

мамыр айының қорытындысы бойынша екі триллион теңгеден асты. Мамыр айының 

мәліметтерін талдай келе «Тройка диалог» инвестициялық компаниясы Қазақстанның 

банктік секторы БТА және Альянс Банктерінің активтерінің жаппай есептен 

шығарылуынан кейін қомақты капитал жетіспеушілігі жағдайында шартты әрекет етуде 

деген тұжырымға келді. Мамыр айында банктік сектордың резервтері 9,1 млрд долларға 

ұлғайған болса, ол соманың 8,7 млрд доллары осы аталған банктердің үлесіне тиесілі 

болды.  

БТА Банкінде ресейлік жылжымайтын мүлік саласында, Альянс Банкінде 

қамтамасыз етілмеген тұтыну несиелері бойынша әрекет етпейтін активтер 

провизияларының қалыптастырылуы екі банктің де қаржылық жағдайының күрт 

нашарлауына себеп болып, шығындарды ұлғайтып, капиталды теріс кӛрсеткішке 

шығарды.  

Активтерді осылайша радикалды түрде есептен шығару үшін бұлтартпас себеп 

керек. Мәселен, проблемалы активтерді жаппай есептен шығару – қарыздарды қайта 

құрылымдау үшін қажет бірінші ретті шара. Бұл шараны жүзеге асыру барысында банктер 

ӛзінің активтерінің шынайы құнын білуі керек, ал ол үшін олардың (активтердің) 

сапасының тӛмендегендігін мойындап, барлық үмітсіздерді есептен шығару керек. 

Басқаша айтқанда қайта құрылымдауға даярлану барысында банктер ӛздерінің 

активтерінің шынайы құнын кӛрсетуге мәжбүр болады, яғни инвесторлар мен әлеуетті 

сатып алушылар (БТА Банкі үшін «Жинақ Банкі», Альянс Банкі үшін «Самұрық-Қазына») 

банктің қаржылық жағдайы туралы хабардар болады. Ендігі кезекте шынайы құн 

инвесторлар мен әлеуетті сатып алушыларды қанағаттандыра ма, жоқ па деген сауал 

туындайды. Инвесторлардың қайта құрылымдаудан бас тартуы автоматты түрде 

консервациялауға әкеп соқтырады деп болжауға болады. Алайда түп нәтижесінде егер де 

банктер капитал адекваттылығының нормативтерін бұзуын жалғастырса, онда реттеуші 

бұл банктердің лицензиясының әрекетін тоқтатады әрі қарай тіптен лицензияны жарамсыз 

деп таниды. Бірақ БТА Банкіне бұл қауіп тӛніп тұрған жоқ. Себебі «Самұрық-Қазына» 

ҰӘҚ-ның мәлімдеуінше қазіргі таңда БТА Банкі активтер мен сыртқы міндеттемелерін 

қайта құрылымдаумен айналысып, сонымен қатар қайта капиталдандыруға даярлану 

үстінде. 

Жоғарыда атап ӛткенімдей, БТА Банкінің активтерін қайта құрылымдауға 

«Самұрық-Қазына «ҰӘҚ –ның қатысуына орай қор шын мәнінде банкке кӛмек кӛрсету 

үстінде және 1,4 млрд доллар (2012 жылдың 22 қазанындағы теңгенің долларға қатынасы 

149,98 KZT/USD кӛлеміндегі ресми бағамға сәйкес 210 млрд теңгені құрайды) сомасында 

депозитті банк капиталына аударуды жоспарлап отыр. Бірақ қор БТА Банкінің 

шоттарында бұрыннан ұстаған 2 млрд доллар кӛлеміндегі депозиттер де осы мақсатта 

қолданылатындығын айтты. Сонымен қатар қор 1,6 млрд доллар кӛлемінде қосымша 

субсидирленген несие ұсынуды және БТА Банкінің активтерінің құрылымындағы 

бұрындары шығарылған облигациялар бойынша купонды шамамен 6% деңгейіндегі  

нарықтық ставкаға дейін жоғарылатуды жоспарлап отыр.  
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Жалпы алғанда «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ-ның екінші ретті қайта құрылымдауға 

салымы 3 млрд долларды құрайды (бірінші ретті қайта құрылымдау барысында 7 млрд 

доллар кӛлемінде қаражаты шығындалды). Соған сәйкес қордың банк капиталындағы 

үлесі ағымдағы 81,48%-тен 97%-ке дейін ұлғая түседі.  Банктің І деңгейлі капиталының 

жеткіліктігінің коэффиценті Базель ІІ нормативтері бойынша 10%-тен асатын кӛрсеткішке 

дейін қалпына келтіріледі[2]. 

Қайта құрылымдауға жататын банктің қаржылық берешегі, оның ішінде меншікті 

капитал депозиттерін қоса алғанда қайта құрылымдаудан соң 11 млрд доллардан шамамен 

алғанда 3,3 млрд долларға дейін азаяды, ал берілген қарызды ӛтеу мерзімі 3 жылдан 12 

жылға дейінгі кезең аралығына созылады. Бұл шаралар барлық ӛтелмеген талаптарды 

жою және қайта құрылымдау негізінде жүзеге асырылады. Ӛз кезегінде кредиторлар 

талаптарының сипатына орай банктің акциялары, жаңадан шығарылған облигациялары, 

ақша жүзінде ӛтамақы алады. Сонымен қатар кредиторлар Саудалық қаржыландыру 

бойынша жаңартылатын кепілдемелі несиелік желі (RCTFF) арқылы банкке несиелік 

желіні оның қолжетімділік кезеңі мен әрекет мерзімін ұзарту негізінде қалпына келтіреді. 

Қазақстандық банктердің активтерінің сапасын жақсартуда қарастырылатын келесі 

әрекет – еншілес банктерді құру. Қаржы нарығында айқындалғандай, реттеушінің банк 

құрылымында еншілес ұйымдарды құру шаралары тӛңірегінде осы еншілес ұйымдарға 

қаржылық емес ұйымдардың акцияларын қатысу үлестерін иемденуге рұқсат беру -  

инновациялық шешім болып табылады. Теориялық тұрғыдан қарасақ, қарызданушының 

операциондық және қаржылық қызметтерін қайта құрылымдауға мұндай қатысудың 

маңызы зор, яғни ол банкке қарызданушының қарызын қайтаруды қамтамасыз етіп қана 

қоймай, сондай-ақ ел экономикасының іскерлік белсенділігін арттырады. Ал, тәжірибе 

жүзінде бұл идеяның жүзеге асырылуы елімізде дағдарыс менеджменті мектебінің 

жоқтығын ескерсек, қаншалықты деңгейде мүмкін екендігі белгісіз, яғни экономиканың 

әр түрлі секторларындағы активтерді басқару үшін еншілес банктердің персоналы қандай 

кәсіби сипаттамаларға ие болуы тиіс, қызметкерлер штатының кӛлемі қандай болуы керек, 

бұл еншілес банктердің қызметтерінің шығынсыздық нүктесі қандай және еншілес 

ұйымдар ӛздерінің қаржылық емес ұйымдардың капиталындағы қатысу үлестерін 

стратегиялық инвесторларға қашан және қалай сата алады деген кӛкейтесті сауалдар 

туындайды. Еншілес ұйымдардың қызметін тереңіне ұғынбастан әрекет ету қазақстандық 

банктердің еншілес ұйымдарды құруда белсенділігінің тӛмендеуін және құрылымында 

«жаман банктердің» пайда болуын туындатты[4]. 

Реттеуші жүзеге асыратын науқанды шаралар банктік сектордың қалпына келіп, 

дамуына жағдай жасауы тиіс. ҚР қаржы секторының дамуының Концепциясында 

айқындалғандай «Банктік сектордың қайта қалпына келуін сипаттайтын кӛрсеткіштердің 

бірі – банктік жүйенің активтерінің дағдарысқа дейінгі ішкі жалпы ӛнімге қатынасы. Ӛз 

кезегінде активтердің құрамы мен сапасы салалар мен қаржылық құралдар түрлерінің 

әртараптануы салдарынан біраз ӛзгерістерге ұшырайды. 
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Правовое регулирование государственных займов – институт особенной части 

бюджетного права, регулирующий отношения, возникающие в процессе привлечения 

денежных средств в бюджет на основе кредита и его погашения. 

Государственные займы одновременно являются доходной и расходной частями 

бюджета. Государственные займы представляют собой  отношения займа между 

государством (Правительство либо Национальный банк РК), заемщиком и юридическими 

и физическими лицами-займодателями, которые оформляются путем выпуска и 

размещения среди последних государственных ценных бумаг. 

Государственный кредит в экономическом смысле – это система экономических 

отношений, возникающих в связи с привлечением государством на добровольных 

началах, на условиях возмездности и возвратности для временного использования 

денежных средств юридических и физических лиц. 

В правовом смысле государственный кредит – это правоотношения по 

мобилизации государством денежных средств юридических и физических лиц на 

принципах добровольности, срочности, возмездности в целях формирования бюджета, 

покрытия бюджетного дефицита и регулирования денежного обращения. 

Государственные займы классифицируются по различным основаниям: 

1. По субъектам эмиссии: займы, размещаемые Правительством РК; займы, 

размещаемые Министерством финансов РК. 

2. По методам размещения: добровольные; принудительные; размещаемые по 

подписке. 

3. По срокам действия: краткосрочные (до 1 года); среднесрочные (от 1 до 5 лет); 

долгосрочные (от 5 до 30 лет). 

4. По форме выплаты доходов: процентно-выигрышные; выигрышные; 

беспроцентные (целевые). 

5. По форме эмиссии: облигации; казначейские боны или казначейские векселя. 

Национальный банк РК и его учреждения на местах осуществляют операции по 

размещению долговых обязательств РК, их погашению и выплате доходов в виде 

процентов по ним или в иной форме, другими словами, Национальный банк РК 

занимается обслуживанием государственного внутреннего долга Республики Казахстан. 

Нормативно-правовой базой финансирования инвестиций на возвратной основе, 

направленной на повышение эффективности всех видов инвестиций и сокращение 

продолжительности инвестиционного процесса, являлся Закон Республики Казахстан «О 

возвратной системе финансирования инвестиций», введенный в действие с 1 января 1993 

года, который определял правовые условия и порядок финансирования инвестиций [1].  

В июле 1993 года принят Закон РК «О кредитовании отраслей АПК и 

финансировании государственных мероприятий», который определил правовые основы 

кредитования АПК с учетом сезонности производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции, направленной на поддержку, укрепление и развитие различных форм 

хозяйствования на селе, в целях улучшения снабжения населения продовольствием, а 

промышленности – сырьем. Субъектами кредитования, на которых распространялся 

закон, являлись: 

mailto:�setrina-kz@mail.ru
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- юридические и физические лица, занятые производством, заготовкой и 

переработкой, хранением и сбытом сельскохозяйственной продукции; 

- предприятия сельскохозяйственного машиностроения, строительства и 

агросервисного обслуживания на селе – согласно перечню, утвержденному Кабинетом 

министров РК. 

В рамках указанных нормативно-правовых актов предоставлялись долгосрочные 

ссуды за счет государственных финансовых ресурсов хозяйствующим субъектам на 

финансирование капитальных вложений и выполнение мероприятий, предусмотренных 

национальными программами, обеспечивающими наращивание объемов производства 

сельскохозяйственных продуктов, развитие базы по их переработке, хранению и 

реализации агросервисного обслуживания агропромышленного комплекса на условиях 

возвратности и окупаемости. 

Кредиты предоставлялись на срок не более 10 лет по ставке, определяемой 

Национальным Банком РК и Министерством финансов РК при утверждении бюджета на 

соответствующий год. 

Предоставление средств субъектам хозяйственной деятельности для 

финансирования инвестиций осуществлялось применительно к условиям долгосрочного 

кредитования с заключением между финансирующим банком и инвестором кредитного 

договора.  

Рассмотрим виды кредитов, выданных из республиканского бюджета, для 

вышеуказанных целей:  

- Кредиты на пополнение собственных оборотных средств предоставлялись 

хозяйствующим субъектам, независимо от форм собственности, Национальным Банком 

РК в 2008 году на основании решения Кабинета министров РК сроком до двух лет по 

ставке 25% годовых из-за недостатка средств в обороте, возникшего в результате изъятия 

части суммы дооценки материальных ценностей, проводимой по состоянию на 6 января 

2009 года, а также проведенного повышения цен на потребляемые материальные ресурсы. 

Потребность в кредитах на пополнение оборотных средств определялась по данным 

бухгалтерского баланса на начало 2012 года как сумма стоимости непрокредитованных 

запасов и затрат, связанной с повышением цен и тарифов в учетном году. 

- Порядок предоставления директивных (централизованных) кредитов был 

совместно определен Министерством финансов и Национальным Банком РК. Данные 

кредиты предоставлялись на основании решения Кабинета министров РК хозяйствующим 

субъектам независимо от форм собственности по ставке рефинансирования 

Национального Банка РК со сроком до 6 месяцев (для отраслей сельского хозяйства до 9 

месяцев). Данные кредиты не подлежали пролонгации и не могли быть использованы на 

оплату труда. Директивные кредиты предоставлялись под гарантии Министерства 

финансов РК и исполнительных местных органов. 

Постановлением Правительства РК №874 от 08.06.2000 года были утверждены 

«Правила осуществления правительственного заимствования и заимствования местными 

исполнительными органами Республики Казахстан», которые предполагают 

осуществление заимствований с установлением финансовых границ, формирования 

перечня предполагаемых заимствований, определения инвестиционных приоритетов в 

соответствии со Стратегией «Казахстан 2030», Программы действий Правительства РК, 

отраслевых и региональных стратегий развития [2]. 

В целях определения порядка согласования и требований, предъявляемых при этом 

к форме и содержанию региональных инвестиционных программ, финансируемых за счет 

заимствования местных исполнительных органов, и другим материалам, необходимым 

для согласования региональных инвестиционных программ, приняты к действию 

«Правила по процедуре согласования с Правительством Республики Казахстан 

региональных инвестиционных программ, финансируемых за счет заимствования местных 

исполнительных органов» №1082 от 17.07.2000 года [3]. 
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С сентября 2000 года в силу вступило постановление Правительства РК №1440 

«Правила предоставления кредитов Правительством и местными исполнительными 

органами РК», которые определяют порядок и условия предоставления бюджетных 

кредитов Правительством РК и местными исполнительными органами за счет денег, 

соответственно, республиканского и местных бюджетов. Они разработаны в соответствии 

с законами Республики Казахстан «О бюджетной системе», «О банках и банковской 

деятельности», «О гарантированном государственном долге». А также приняты ряд 

других нормативно-правовых актов, регулирующих процесс бюджетного кредитования. 

Необходимо отметить, что в Казахстане практически сформирована нормативно-

правовая база по функционированию государственного кредитования, осуществляемого в 

рамках бюджетных программ развития в соответствии с целями фискальной и 

инвестиционной политики, которая представлена в виде отдельных нормативно-правовых 

актов, но в то же время отсутствует единый нормативно-правовой акт, который бы 

регулировал эти отношения. 

Мировой опыт говорит о том, что эффективная индустриальная и научно-

инновационная политика государства происходит только тогда, когда государство и 

частный сектор работают как партнеры, и когда государство берет на себя функцию 

координатора инвестиций, которые при совместном осуществлении инвестиционных 

проектов могут принести крупный экономический эффект. По нашему мнению, важным 

на сегодняшний день является принятие Закона «О концессиях и государственно-частном 

партнерстве», так как именно государство должно создавать базовые условия 

деятельности коммерческих структур в целях реализации не привлекательных для них 

инвестиционных проектов, но жизненно необходимых для общества. 

Вместе с тем, по нашему мнению, несмотря на предпринятые действия 

неурегулированным остается вопрос о правовой природе взаимоотношений по 

государственному кредиту, предоставляемому юридическим лицам. Он является 

достаточно спорным. На наш взгляд, совершенствование механизма государственного 

кредитования невозможно без урегулирования данного вопроса. 

Отношения по государственному кредитованию – это взаимосвязь равных сторон: 

Республики Казахстан, ее субъектов в лице уполномоченных органов как субъектов 

гражданского права, с одной стороны, а с другой – юридических лиц, получателей 

государственных кредитов.  

Из сравнения определений государственный заем (государственный заем – 

разновидность кредитно-финансовых операций, направленных на временное пополнение 

государственного бюджета за счет кредита) и государственный кредит видно, что понятие 

заем и государственный кредит имеют ряд общих признаков, позволяющих рассматривать 

государственный кредит в качестве разновидности займа. 

Также немало общих признаков имеют государственный кредит и кредит, 

отношения по которому регулируются Гражданским Кодексом РК. Согласно пункту 1 

статьи 726 главы 36 Гражданского кодекса РК, по кредитному договору банк или иная 

кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) 

заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется 

возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее [4]. Мы видим, что 

государственный кредит, как и банковский, предоставляется только на условиях 

платности. 

Кроме того, банковский кредит предоставляется исключительно в денежных 

средствах. Государственный  кредит отличается от него тем, что денежные средства, 

предоставляемые при его выдаче, носят особый характер. Специфика их такова, что 

предоставление указанных денежных средств возможно только в случае, если 

соответствующая сумма предусмотрена в расходной части соответствующего бюджета. 

Это, как и иные отличия бюджетного кредита, обусловлено особенностью публично-

правового образования как кредитора в этих правоотношениях.  
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В итоге необходимо отметить следующее. Государственный кредит является 

разновидностью займа, что соответственно влечет применение правовых норм главы 36 

Гражданского кодекса РК к отношениям по бюджетному кредиту. Применение их к 

отношениям по бюджетному кредиту исключительно только в случаях, когда они 

противоречат установленным в БК РК специальным нормам либо существу 

государственного кредита. Государственный кредит и банковский кредит, будучи 

отдельными разновидностями займа, являются правовыми институтами, регулирующими 

сходные отношения (по существу все отличия этих институтов сводятся к специфике 

субъекта правоотношений на стороне заимодавца-кредитора).  

Исследование института государственного кредита, предоставляемого 

юридическим лицам, будет неполным без анализа правового института привлечения к 

ответственности за нарушения, допускаемые заемщиком – получателем государственного 

кредита. 
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Методология анализа финансового состояния предприятия (и ликвидности, и 

финансовой устойчивости), все подходы и расчеты в рамках финансового анализа 

предприятия строятся на основе базового уравнения баланса предприятия (сумма активов 

равна сумме пассивов). 

Основные задачи, достаточной финансовой обеспеченностью бесперебойности 

основных видов деятельности, состоянием производственного потенциала» [1].  

Очень лаконично определяют это понятие А.Д. Шеремет и Р.С.Сайфулин. По их 

мнению, «финансовая устойчивость – это определенное состояние счетов предприятия, 

гарантирующее его постоянную платежеспособность» [2]. 

Несколько иное определение по сравнению с приведенными выше авторами дает 

этому понятию отечественный автор работ по финансовому анализу К.Ш. Дюсембаев. 

«Под финансовой устойчивостью организации, – пишет он, – следует понимать такое 

состояние финансовых ресурсов, при котором обеспечиваются самофинансирование 

воспроизводственных затрат и платежеспособность» [3]. 

Исследовав точки зрения различных авторов и уточнив основные характеристики 
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понятия финансовой устойчивости организации, можно предложить, следующее еѐ 

определение: 

Под финансовой устойчивостью организации следует понимать такое состояние 

еѐ финансовых ресурсов, при котором обеспечиваются финансового анализа: 

своевременная и объективная диагностика финансового состояния предприятия, 

установление его «болевых точек» и изучение причин их образования; поиск резервов 

улучшения финансового состояния предприятия, его платежеспособности и финансовой 

устойчивости; разработка конкретных рекомендаций, направленных на более 

эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния 

предприятия; прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка моделей 

финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов. 

Устойчивое финансовое положение, в свою очередь, оказывает положительное 

влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства 

необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как составная часть 

хозяйственной деятельности должна быть направлена на обеспечение планомерного по-

ступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, 

достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее 

эффективное его использование. 

Рассмотрим мнения различных авторов о сущности этого понятия. Так, некоторые 

авторы отмечают, что финансовая устойчивость «характеризуется финансовой 

независимостью, способностью маневрировать собственными средствамибесперебойное 

функционирование, платежеспособность и стабильное развитие организации на основе 

роста прибыли и капитала. 

Анализ финансовой устойчивости организации на ту или иную дату поз-воляет 

ответить на вопрос, насколько правильно она управляла финансовыми ресурсами в 

течение периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы состояние финансовых 

ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям развития 

организации, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к 

неплатежеспособности еѐ и отсутствию у неѐ средств для развития производства, а 

избыточная – препятствовать развитию, отягощающая затраты организации излишними 

запасами и резервами. 

На финансовую устойчивость организации влияет ряд факторов. 

К внешним факторам относят влияние экономических условий хозяйствования, 

преобладающую в обществе технику и технологию, платежеспособный спрос и уровень 

доходов потребителей, налоговую, кредитную, финансовую, страховую и 

инвестиционную политику, законодательные акты по контролю за деятельностью 

организации, внешнеэкономические связи, конкуренцию, инфляцию, изменение уровня 

цен, курса валют и др. Влиять на эти факторы организация не в состоянии, она может 

лишь адаптироваться к их влиянию.  

К внутренним факторам относятся: отраслевая принадлежность организации; 

структура выпускаемой продукции (услуг), еѐ доля в общем платежеспособном спросе; 

производство и выпуск дешевой, пользующейся спросом продукции; прочное положение 

организации на товарном рынке; высокий уровень материально-технической 

оснащенности производства и применение передовых технологий; надежность 

экономических связей с партнерами; ритмичность кругооборота средств, эффективность 

хозяйственных и финансовых операций, размер оплаченного уставного капитала; 

величина издержек, их динамика по сравнению с денежными доходами; состояние 

имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, их состав и структуру.  

Данное направление анализа предполагает проведение исследования внутренних и 

внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость организации. Аналитикам 

следует уделять пристальное внимание влиянию ликвидности активов и 

платежеспособности организации. Если у организации недостаточно ликвидных активов, 
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которые за короткий срок можно трансформировать в денежную наличность, и если у неѐ 

низкая платежеспособность, то возникает реальная угроза утраты финансовой 

устойчивости. 

Очень большое значение имеет оценка влияния на финансовую устойчивость 

инфляции. Инфляция обесценивает активы организации и будущие поступления денежных 

средств за отгруженную продукцию, что приводит к потере финансовой устойчивости. Рост 

инфляции в стране отрицательно сказывается на финансовой устойчивости организации. 

Следует отметить и существенное влияние изменения валютных курсов на финансовую 

устойчивость. Это касается в основном организации, у которых есть в наличии иностранная 

валюта, совершаются валютные операции и т.д. Прямое воздействие на финансовую 

устойчивость оказывают и налоговые издержки. В зависимости от того, какую 

экономическую политику ведѐт государство: уменьшает ли оно налоги, поощряет ли 

отечественных производителей зависит финансовая устойчивость организации. 

Глубокое и тщательное исследование различных факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость организации, позволяют сформировать представление о еѐ 

истинном финансовом положении, оценить финансовые риски, сопутствующие 

деятельности организации, дает возможность своевременно устранить недостатки в еѐ 

работе, полнее выявить резервы оздоровления и укрепления финансовой устойчивости 

организации. 

Анализ финансовой устойчивости базируется на многочисленных источниках 

финансовой, экономической, социальной информации, формируемой как внутри 

организации, так и во внешней бизнес-среде. 

В действующем Законе Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» (с изменениями) сказано: «Финансовая отчетность представляет 

собой информацию о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в 

финансовом положении индивидуального предпринимателя или организации» [4].  

К.Ш. Дюсембаев в содержание анализа финансовой устойчивости включает: анализ 

динамики состава и структуры активов организации хозяйствующего субъекта и 

источников их формирования; анализ абсолютных и относительных показателей 

финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта; анализ ликвидности баланса; анализ 

платежеспособности и кредитоспособности хозяйствующего субъекта; анализ (оценка) 

вероятности банкротства хозяйствующего субъекта [3]. 

Несмотря на различие интересов разных пользователей финансовой отчетности, 

основным условием существования предприятия является достаточность капитала для его 

деятельности. Поэтому основным требованием (при прочих равных условиях) является то, 

чтобы собственники капитала и другие инвесторы были удовлетворены информацией, 

которую они получают от предприятия.  
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Стоимость бизнеса как критерий эффективности управления компанией 

Подход к управлению компанией на основе стоимости бизнеса, получивший 

широкое распространение за рубежом и завоевывающий позиции в России, Казахстане и 

других странах СНГ, предполагает выявление и определение значимости инструментов 

создания стоимости.  

Большинство инструментов создания стоимости компании формируются на 

финансовом рынке. Стоимость публичных компаний определяется на рынке ценных 

бумаг как основном сегменте финансового рынка на основе их капитализации. 

Капитализация – признанный инструмент анализа изменения стоимости компании, 

особенно в период кризиса [1],[2]. 

Таблица 1 

Динамика капитализации российского рынка акций в 2007-2012 гг. (на конец периода) 

 

Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Капитализация рынка 

акций, млрд. руб.  

32617 11017 23091 30189 25708 24413 

ВВП, млрд., руб. 33248 41277 38807 45173 54586 62599 

Капитализация/ВВП, % 98,1 26,7 59,5 66,8 47,1 39,0% 

 

Как следует из табл. 1, до кризиса в 2007 г. капитализация российского рынка 

акций и объем ВВП почти совпадали, рынок не был перегрет. В конце 2008 г. 

капитализация рынка акций составила четверть ВВП, рынок упал в 4 раза. До настоящего 

времени рынок не восстановился и продолжает падать. 

В 17-ом ежегодном рейтинге Financial Times Global 500, опубликованном в 2013 г.,   

ведущие позиции среди крупнейших компаний мира по рыночной капитализации 

занимают американские корпорации (8 из первых 10). Крупнейшая из российских 

компаний – «Газпром» – заняла 57-е место, упав в рейтинге сразу на 26 позиций. По 

оценкам FT, капитализация «Газпрома» снизилась на 30,4% – до $101,4 млрд. 

«Газпром» возглавил список крупнейших компаний мира по потерям рыночной 

капитализации. Рыночная стоимость всех акций российского газового монополиста в 

период с марта 2008 по март 2013 года упала на $200 млрд. – с $302 до $102 млрд. 

«Газпром» опустился в мировом рейтинге самых крупных компаний с 4 на 58 место. 

Отметим, что в России и других странах СНГ только незначительная часть 

компаний имеет признанные публичные котировки организаторов торгов, а значит 

большая компаний, в том числе имеющих национальное значение, не имеет рыночной 

капитализации. И даже для тех компаний, которые имеют рыночную капитализацию, 

следует выявить принципиальные направления формирования стоимости. Поэтому 

изменение философии оценки эффективности бизнеса потребовало разработки 

специальной концепции управления стоимостью компаний [3].  

Ряд обстоятельств способствует принятию стоимости бизнеса в качестве критерия 

эффективности управления компанией. 

mailto:nov-iy@yandex.ru
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1. Противоречия между собственниками и менеджерами по поводу тех или иных 

управленческих решений. Собственники полагают, что нужно оценивать стоимость 

бизнеса в текущий момент и прогнозировать ее динамику на перспективу. Как правило, 

собственники стремятся (осознанно или интуитивно) оценивать рыночную или 

инвестиционную стоимость. Менеджеры убеждены: достижение частных показателей 

эффективности – результат их умелости, в крайнем случае, они допускают оценку 

рыночной стоимости компании. Соответственно, для собственников принципиальна 

возможность развития бизнеса, для менеджеров – возможность получения бонусов в 

текущий момент и лишь затем – в будущем. 

2. Необходимость привлечения инвестиционных ресурсов, объем которых можно 

прогнозировать путем оценки инвестиционной стоимости компании [4]. 

В теории менеджмента неоднократно рассматривался вопрос о соотношении 

перспективных и текущих целей компании. Если критерием эффективности деятельности 

является стоимость бизнеса, которую можно изменить путем реализации активной 

инвестиционной политики, то и принимать решение об инвестициях следует только при 

ответе на вопрос: на какую величину изменится стоимость бизнеса в текущем и 

перспективном периоде при осуществлении этих инвестиций. Если стоимость бизнеса в 

перспективе будет уменьшаться, значит, такие инвестиции, вряд ли целесообразны. 

3. Необходимость формирования мышления, ориентированного на принятие 

стратегических решений через поиск интегральных показателей эффективности [5], [6]. 

В силу устаревших представлений о критерии эффективности компании 

невозможно принимать современные стратегические решения, поскольку о таких 

вариантах решений многие руководители просто не знают. Следовательно, нужна «точка 

опоры» – совокупность принципов и приемов, позволяющих принять стоимостное 

мышление, ориентированное, прежде всего, на интересы собственников. Действительно, 

собственнику нужно знать, сколько стоит его бизнес, а при необходимости привлечения 

новых собственников, инвесторов или выхода из бизнеса – показать текущее состояние 

бизнеса и его возможную динамику при привлечении инвестиций. 

В этих условиях собственникам бизнеса нужно искать направления повышения его 

стоимости. Одним из таких направлений является использование финансовых 

инструментов формирования стоимости, в том числе через возможности финансового 

рынка. 

Финансовые инструменты создания стоимости компании 
На наш взгляд, необходимо использовать следующий алгоритм для формирования 

совокупности финансовых инструментов создания стоимости для компании: 

1. Выявление инвестиционных ожиданий собственника бизнеса; 

2. Анализ применения инструментов создания стоимости в других компаниях и 

формирование их представительной выборки; 

3. Обоснование инструментов создания стоимости, пригодных для 

рассматриваемой компании; 

4.  Формирование типологических групп инструментов создания стоимости 

компании, и определение факторов стоимости по каждому инструменту. 

5. Анализ и оценка влияния факторов на стоимость бизнеса и разработка 

управляющих воздействий. 

Анализ научной экономической литературы показал, что можно выделить как 

минимум, четыре основные группы инструментов создания стоимости компании [7]:  

– финансовую стратегию;  

– инвестиционную политику;  

– инвестиционную привлекательность;  

– корпоративное управление.  

Каждый из этих инструментов характеризуется своим набором факторов 

формирования стоимости.  
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Конкретная компания, принимая стоимостную концепцию управления, выбирает 

как портфель инструментов, так и отдельные инструменты, в большей степени 

подходящие этой компании. 

В рамках настоящей статьи затронем лишь отдельные инструменты формирования 

стоимости компании через возможности финансового рынка. 

 

Финансовая стратегия компании: обоснование структуры капитала и 

источников финансирования, формирование и оптимизация портфеля финансовых 

инструментов 

Финансовая стратегия компании как инструмент создания стоимости базируется на 

известной модели Модильяни–Миллера. В портфеле финансовых инструментов 

определяется соотношение долевых и долговых инструментов, доходность этих 

инструментов для инвесторов, а также рассматриваются способы размещения финансовых 

инструментов, в том числе публичное первичное размещение (IPO).  

Россия – одна из немногих стран, которая теряет свой рынок акций. Всего в 2011-

2012 гг. публичное размещение ценных бумаг на бирже проводили 22 эмитента. Доля 

российских бирж в 2011 году составляла только 13,0 %, в 2012 г. снизилась до 3,2%. 

Имелся опыт размещения ценных бумаг на российских биржах совместно Лондонской 

фондовой биржей и Нью-Йоркской  фондовыми биржами. На них пришлось почти 40,0% 

размещений в 2011 г. 

В 2013 г.  российские эмитенты разместили евробонды на сумму свыше 34,0 млрд. 

долларов США. Российские евробонды являются популярным инструментом у 

инвесторов. Например, спрос на евробонды Сбербанка превысил $1,5 млрд. (размещение 

составляло 750 млн. долларов), на евробонды «Газпрома» – $7 млрд. (размещение $1,25 

млрд.), на евробонды ВТБ –  $6,5 млрд. при плане 500 млн. долларов. Доходность по 

российским корпоративным евробондам составляет порядка 6,0 % годовых. 

Очень важную роль в реализации финансовой стратегии компании играют 

депозитарные расписки. По очень приблизительным оценкам, около 10-25% акционерного 

капитала крупных российских компаний контролируется через депозитарные расписки. 

Основной причиной такой активности российских компаний на рынке депозитарных 

расписок является стремление получить за свои ценные бумаги цену выше, чем та, 

которую можно получить на российском рынке. 

Наибольшее количество депозитарных расписок российских эмитентов 

размещается на Лондонской бирже, меньше на Франкфуртской и Нью-Йоркской биржах. 

Наибольшее количество эмитентов депозитарных расписок находится в нефтегазовой 

отрасли, наименьшее – в сельском хозяйстве.  

Финансовая стратегия широко используется компаниями, как за рубежом, так и в 

странах СНГ. Заметим, что использование этого инструмента создания стоимости иногда 

рассматривается как технология финансового менеджмента в отдельной компании. 

Однако с точки зрения стоимостного подхода, разработанный инструментарий может 

использоваться и для оценки собственниками бизнеса его стоимости при принятии 

стратегических управленческих решений. 

 

Инвестиционная политика компании: обоснование инвестиционных решений, 

выбор инвестиционных проектов, формирование и оптимизация инвестиционного 

портфеля компании. 

В качестве инструментария выступают хорошо разработанные методики оценки 

финансовой эффективности инвестиционных проектов, основанные на расчете 

конкретных показателей, таких как срок окупаемости, чистая приведенная стоимость, 

внутренняя норма доходности, а также методы оценки и управления вкладом 

инвестиционных проектов в рыночную стоимость компании.  
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Инвестиционная политика компании, кроме реализации инвестиционных проектов, 

как правило, направлена на решение конкретных инвестиционных задач. Среди них 

выделяются задачи по обоснованию принятия инвестиционных решений по покупке 

контроля над функционирующей компанией (сделки слияния и поглощения), вариантов 

реструктуризации и др.  

По данным специалистов Агентства «AK&M» в 2013 г. общая сумма сделок на 

российском рынке слияний и поглощений составила более $110,0 млрд., произошло более 

500 сделок. В их число вошли такие крупные события, как появление новых акционеров у 

«Уралкалия» (две сделки общей стоимостью, по оценкам, более $8 млрд.), решение об 

объединении мобильных активов «Ростелекома» и «Tele2 Россия» (предварительная 

оценочная стоимость – около $2,5 млрд.), обмен активами между НОВАТЭКом и 

«Роснефтью» (предварительная оценочная стоимость – $1,8 млрд.) и другие. 

По данным KPMG в 2012 г. российские компании были самыми активными 

покупателями в мире. Сумма сделок, объявленных в России, составила $139,5 млрд., в том 

числе самая большая сделка – покупка «Роснефтью» ТНК-ВР за $56 млрд. Было очень 

много сделок по выкупу миноритарных долей в компаниях. 

По данным KPMG самыми активными участниками российского рынка капитала в 

2012 г. были госкомпании, особенно госбанки. ВТБ, Сбербанк, «Роснефть» и «Интер РАО 

ЕЭС» приняли участие в 45 сделках на общую сумму $18,9 млрд. При этом ВТБ 

участвовал в 14 сделках, а Сбербанк был задействован в сделках с самой высокой 

стоимостью ($5,9 млрд.). 

 

Инвестиционная привлекательность компании: обоснование критериев и 

выбор инвесторов 

Инвестиционная привлекательность компании как инструмент создания стоимости 

предполагает выявление типов инвесторов, которые могут предоставить инвестиционные 

ресурсы компании, тем самым принять решение о ее привлекательности. В качестве 

рекомендаций можно использовать критерии, которыми руководствуется известный 

американский финансист Уоррен Баффетт при принятии инвестиционных решений: 

– достаточно ли информации о бизнесе компании? 

– как компания проявила себя за последние годы? 

– есть ли долгосрочные перспективы? 

– действуют ли менеджеры компании рационально? 

– открыты ли менеджеры? 

– ставят ли менеджеры интересы акционеров выше своих? 

– насколько рентабельна компания? 

– достаточен ли свободный денежный поток для акционеров? 

– какова отдача на вложенный капитал? 

– какова внутренняя стоимость компании? 

– есть ли у компании  явное конкурентное преимущество? 

Кроме того, отвечая на эти вопросы, следует оценивать рейтинги инвестиционной 

привлекательности компаний. 

 

Корпоративное управление: обоснование моделей и оценка гибкости 

управленческих решений 

Корпоративное управление как инструмент создания стоимости компании связано 

с обеспечением ее информационной прозрачности, анализом структуры собственности 

компании, ее интеллектуальным капиталом, а также принципами построения системы 

вознаграждения [8], [9].  

Информационная прозрачность компании позволяет менеджерам компании иметь 

представление о потенциале возможных изменений, воздействовать на «узкие места», тем 

самым, создавая дополнительные возможности для увеличения стоимости компании. 
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Структура собственности определяет возможность реформирования компании, 

особенности принятия управленческих решений, в том числе направленных на изменение 

стоимости. Интеллектуальный капитал, как и другие нематериальные активы, в странах 

СНГ почти не учитывались при оценке стоимости. В настоящее время нематериальные 

активы играют значительную роль в создании стоимости. Также правильная система 

мотиваций и вознаграждений способствует повышению стоимости компании.    

Таким образом, используя корпоративное управление можно «настроить» 

компанию на изменение стоимости, выбрать доступный методический инструментарий 

для разработки системы управления стоимостью. 

В качестве инструментария получили распространение и реальные опционы, 

позволяющие оценить гибкость управленческих решений. 

Таким образом, необходимо использовать потенциал финансовых инструментов 

формирования стоимости компании, что в свою очередь предполагает разработку 

соответствующих методических приемов для проведения оценки и управления 

стоимостью. 
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Для обеспечения стабильного и надежного функционирования в нашей стране 

коммерческих банков важную роль играет формирование научно-обоснованной 

банковской политики, составным элементом которой является депозитная политика. Это 

связано с тем, что основная часть банковских ресурсов образуется в процессе проведения 

депозитных операций банка, от эффективной и правильной организации которых зависит, 

в конечном счете, устойчивость функционирования кредитной организации [1]. 

Рассмотрим как осуществляется взаимодействие депозитной политики с 

элементами банковской политики 

К примеру, если взять инвестиционно – кредитную политику банка, то взаимосвязь 

порождается главной функцией банка – функцией посредничества в перераспределении 

финансовых ресурсов, способностью банков трансформировать сбережения общества в 

корпоративные инвестиции. На основе реализации данной функции происходит 

сущностное взаимодействие депозитной и инвестиционно-кредитной политики.  От того, 

насколько эффективно и качественно банк способен мобилизовать временно свободные 

финансовые ресурсы, зависит его способность предоставлять эти средства экономике, 

иным хозяйствующим субъектам. 

Процентная политика, определяемая как стратегия и тактика банка в области 

регулирования процентных ставок по привлеченным и размещаемым средствам, тесно 

взаимодействует  с депозитной политикой банка. Результатом взаимодействия является 

политика определения ставок по привлеченным средствам. 

Организационно – технологическая политика банка направлена на определение 

организационной структуры банка, установление полномочий отдельных подразделений и 

работников, разработку и реализацию технологического уклада кредитной организации.  

Политика качества включает в себя сертификацию основных продуктов и услуг на 

основе стандартов Международной организации по стандартизации (ISO-9002). Одним из 

результатов взаимодействия депозитной политики и политики качества может быть 

разработка качественных депозитных продуктов и их сертификация. 

Основой взаимодействия депозитной и кадровой политики является подбор, 

расстановка кадров в депозитных подразделениях; осуществление мер по 

стимулированию работников и повышение профессионального уровня. Особенность 

взаимодействия сберегательной политики с источниками формирования депозитных 

ресурсов состоит в том, что сбережения населения являются базовой основой 

формирования рынка банковских ресурсов. С другой стороны население пользуется 

кредитными и иными услугами рынка банковских ресурсов. 

Взаимосвязь депозитной и маркетинговой политики заключается в определении 

маркетинговой стратегии коммерческого банка, а также в определении приоритетов 

депозитной политики банка, которые охватывают клиентов, регионы, отрасль. 

Ресурсы банка состоят из заемных средств и собственного капитала. Собственный 

капитал - это средства, принадлежащие непосредственно банку, в отличие от заемных, 

которые банк привлек на время. Отличительная особенность собственного капитала банка 

заключается в том, что он составляет примерно 10-12% от общих ресурсов, тогда как на 

промышленных предприятиях этот показатель составляет около 40-50%. 
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Привлеченные средства занимают преобладающее место в структуре банковских 

ресурсов. В мировой банковской практике все привлеченные средства по способу их 

аккумуляции делят на депозиты и прочие привлеченные средства. Основную часть 

привлеченных средств коммерческих банков составляют депозиты, то есть денежные 

средства, которые клиенты вносят в банк и которые в процессе осуществления банковских 

операций находятся определенное время на счетах в банке. 

Прочие привлеченные средства - это ресурсы, которые банк получает в виде займов 

или путем продажи на денежном рынке собственных долговых обязательств. Они 

отличаются от депозитов тем, что приобретаются на рынке на конкурсной основе. 

Инициатива их привлечения принадлежит самому банку. Пользуются ими 

преимущественно крупные банки. Обычно это значительные суммы, в силу чего 

соответствующие операции считаются оптовыми [2]. 

Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной 

экономики. Развитие банков и товарного производства и обращения исторически шло 

параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчеты, 

кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, 

существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту 

производительности общественного труда. В условиях развитых товарных и финансовых 

рынков структура банковской системы резко усложняется. Появились новые виды 

финансовых учреждений, новые кредитные инструменты и методы обслуживания 

клиентуры.  

Банки являются главными финансовыми посредниками в рыночной экономике. В 

процессе своей деятельности они создают новые требования и обязательства, которые 

становятся товаром на денежном рынке. Так, принимая вклады клиентов, банк создает 

новое обязательство - депозит, а выдавая ссуду - новые требования к заемщику. Этот 

процесс создания новых обязательств и новых требований составляет основу финансового 

посредничества. 

На сегодняшний день банковский сектор Казахстана по прежнему остается 

крупнейшим и доминирующим сегментом финансового сектора страны.  Республика 

Казахстан имеет двухуровневую банковскую систему. Национальный Банк РК является 

центральным банком республики, все иные банки представляют собой нижний (второй) 

уровень банковской системы, за исключением Банка развития Казахстана, имеющего 

особый правовой статус. 

Банковский сектор еще не полностью восстановился после мирового финансового 

кризиса 2007-2009 гг. На сегодняшний день в существенной степени сохранились 

основные риски банковского сектора. В кратком изложении - это низкие темпы прироста 

кредитного портфеля на фоне его невысокого качества, в результате чего безнадежные 

займы очень медленно замещаются вновь выданными стандартными, что требует более 

активной работы со стороны банков по очищению балансов. Опора только на внутренние 

депозиты в качестве источника фондирования, хотя и повышает устойчивость банков к 

внешним шокам, однако не позволяет им адекватно финансировать долгосрочные 

проекты, что снижает значимость банковского кредитования экономики. Общий уровень 

ликвидности банков повысился, чему способствовал прирост депозитов, размещенных в 

основном на короткий срок, но показатели рентабельности капитала и активов банков 

остаются невысокими и определяются главным образом непроцентными доходами. 

Вследствие возросшего неприятия риска банками и дефицитом т.н. хороших заемщиков 

существенный рост уровня кредитования в ближайший период маловероятен. 

Неопределенность в отношении надежности источников фондирования, потребностей в 

создании резервов на покрытие возможных убытков по активам и т.д. побуждают банки к 

формированию резерва наличности и ограничению кредитной активности (рисунок 1) [3] 
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Рисунок 1 - Динамика изменения основных показателей БВУ РК за 2007- 2012 гг. 

 

Снижение отношения совокупных активов, ссудного портфеля и вкладов клиентов 

БВУ к ВВП в 2008 году обусловлено наступлением финансового кризиса. Тенденция 

снижения активов и ссудного портфеля к ВВП наблюдалась в течение всего периода 

вплоть до июля 2012 г. Однако уже с середины отчетного года наблюдается 

положительное изменение этих параметров, которые выросли на 1%, 2,1% и 0,1%, 

соответственно. Годовой рост активов банков составил 8,2%, или 1,0 трлн.тенге, при этом 

совокупные активы достигли 13,8 трлн.тенге. Основной проблемой банковского сектора 

Казахстана, как и было сказано ранее, по-прежнему остается низкое качество активов. 

Доля совокупных сомнительных активов снизились на 5,7%, однако доля безнадежных 

активов выросла на 4,8% [3]. 

В отношении депозитов БВУ РК проанализируем изменения их соотношения в 

тенге и иностранной валюте. 

 
 Рисунок 2 -  Соотношение вкладов в тенге и иностранной валюте 

 Примечание: составлено по данным источника [4] 
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Следует отметить, что в 2012 году продолжилась тенденция к сокращению доли 

вкладов клиентов, номинированных в иностранной валюте, с 32,7% на начало 2012 года 

до 31,3% по состоянию на 1 января 2013 года. 

 
 Рисунок 3 -  Соотношение вкладов по срокам изъятия 

 Примечание: составлено по данным источника [4] 

 

В структуре вкладов юридических лиц и физических лиц наибольший удельный 

вес занимают срочные вклады и условные вклады, составив на начало 2013 года  67,8% от 

совокупных вкладов. 

Характер депозитных операций банков и достижимость поставленных перед ними 

целей во многом зависят от качества разработанной депозитной политики.  Каждый 

клиент имеет право самостоятельно выбирать себе банк для расчетно-кассового 

обслуживания. И в связи с возрастающей конкуренцией между банками возникает 

необходимость в научно-обоснованной теории организации отношений банков с 

населением, бюджетом и хозяйственными подразделениями по поводу привлечения их 

денежных средств. В коммерческих банках созданы подразделения, которые занимаются 

разработкой стратегии банка в этой области, обеспечивают привлечение и распределение 

средств в банке для извлечения максимальной доходности банковских операций. Им 

принадлежит основная роль в осуществлении ресурсной политики, так как практически 

все операции связаны с движением ресурсов. 

При проведении депозитной политики учитываются принципы организации 

депозитных операций и их взаимосвязь с совокупным денежным оборотом, соотношение 

экономических и организационных методов в управлении депозитными операциями, 

формы депозитных счетов и сфера их применения, порядок открытия и закрытия 

депозитных счетов, правила зачисления и изъятия денежных средств клиентов, порядок и 

условия перевода денежных средств с одних депозитных счетов на другие, предельные 

сроки хранения денежных средств на депозитных счетах. 

Единой  депозитной политики  для всех банков, не существует, поскольку они 

находятся под влиянием экономических, политических и социальных факторов, а также 

факторов, характерных для экономики определенного региона. В работе были выделены 

факторы, которые анализируются при разработке депозитной политики и в совокупности 

отражаются на деятельности конкретного банка. Данные факторы разделены на две 

группы: внешние (макроэкономическая ситуация, денежно-кредитная политика, 

политическая ситуация в стране, состояние финансового рынка, законодательная и 

нормативная база, состояние экономики и социальной сферы региона, в котором 

осуществляет деятельность банк, конкурентная среда, характеристика и мотивация 
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поведения экономических субъектов) и внутренние (определение состава клиентов банка, 

стабильность депозитов и устойчивость источников средств, процентная политика банка, 

перечень оказываемых услуг, уровень квалификации персонала, диверсификация риска). 

Депозитная политика должна базироваться на объективных закономерностях 

формирования и использования денежных доходов и накоплений юридических и 

физических лиц, а также государства. Отсюда вытекает необходимость глубокого 

познания механизма действия соответствующих законов в денежно-кредитной сфере. 

Банки в условиях конкурентной борьбы на рынке кредитных ресурсов должны 

постоянно заботиться как о количественном, так и о качественном улучшении своих 

депозитных средств. Они используют для этого различные методы: процентную ставку, 

различные услуги и льготы для вкладчиков [5]. 

Степень эффективности депозитной политики банка, а также вероятность 

достижения поставленных перед ней целей во многом определяются соблюдением 

базовых принципов, на которых построен процесс управления банковскими ресурсами. 

Последний представляет собой многогранный процесс, включающий планирование 

объема и структуры ресурсов банка и направлений их использования, разработку и 

проведение мероприятий по привлечению и размещению банковских ресурсов, анализ 

эффективности операций по мобилизации и использованию привлеченных ресурсов банка 

и внесение, в случае необходимости, соответствующих корректив в процесс управления 

пассивами. 

Депозитная политика банка в области привлечения ресурсов является одним из 

показателей надежности и стабильности ресурсной базы банка.  Эта политика должна 

соответствовать двум критериям: 

1) уровень процентной ставки по депозитам должен быть в достаточной степени 

привлекательным для существующих и потенциальных клиентов; 

2) уровень процентной ставки не должен резко повышать нижнюю границу 

процентной маржи между активными и пассивными операциями. 

Стандартная банковская практика зарубежных стран показывает, что депозитами 

населения обеспечивается около трети активов. В белорусских же банках в настоящее 

время аналогичный показатель находится на уровне 12-13%. Проведение научной 

обоснованной депозитной политики предполагает не только совершенствование 

действующей системы вкладов, но и создание специальной системы экономических 

стимулов, которые должны: 

1) побуждать предприятие, организации и население хранить свои текущие 

денежные доходы и накопления на тех или иных депозитных счетах; 

2) заинтересовывать банки в развитии различных видов вкладов, внедрении 

новых, более прогрессивных форм депозитных счетов. 
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Қазақстан Республикасында ислам банкингінің тиімді жақтары 

мен болашағы 
 

Нургожаева М.А.,  магистрант 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 

Ислам банктері барлық дәстүрлі банк операцияларын,яғни депозиттік, несиелік, 

аккредитивтік операциялары, вексельдерді есепке алу және қайыра есепке алу, ӛзге де 

есептесу және тӛлем операцияларын жүзеге асырады, ӛнеркәсіпке, ауыл шарушылығы 

секторына инвестиция құяды, сауданы, қызмет кӛрсету саласын, әлеуметтік жобаларды 

қаржыландырады. Қаржы-қаражатқа мұқтаж  дамушы елдерге кӛмек кӛрсетіп келе жатқан 

бұл банк ислам экономикасы идеяларын жүзеге асыру үстінде. Аталған қолдау мен 

жәрдем исламға тән қайырымдылық идеясын іске асырудан кӛрініс тауып отыр. 

Экономиканың нақты секторында жұмыс істейтін шағын және орта бизнес 

кәсіпорындарын қаржыландыру, шариат заңдары бойынша жұмыс істейтін ислам банкінің 

басым міндеттерінің бірі болып табылады. Банктер саясатының осындай бағыты  елдің 

ӛнеркәсіп орындары мен ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын несиелеуге ұлттық 

банктердің позициясын нығайтуға мүмкіндік береді, мұның нәтижесінде басты мақсатқа-

экономиканың тұрақты дамуына қол жеткізіледі. 

Қазақстанда отандық нарыққа ислам қаржысын ендіру болашағы мен мәселелеріне 

зор қызығушылық танытады. Оның үстіне Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 

Қазақстанның 2020 жылға дейін ТМД және Орталық Азияда исламдық банк жүйесін құру 

орталығына айналу және Азиядағы жетекші қаржы орталықтардың ондығына кіру 

қажеттігін жүктеген болатын. Осы бағытта бірқатар шаралар атқарылды. Мәселен, 

еліміздегі ислам банктері мен исламдық қаржыландыруды ұйымдастыру мәселелері 

бойынша  заң нормалары бекіді. Жақында Парламент Мәжілісіне «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру және исламдық 

қаржыландыру мәселелері бойынша ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң 

жобасы келіп түскен болатын. Аталған құжаттың негізгі мақсаты да - сол, яғни 

Қазақстанда исламдық қаржыландыру жүйесінің толыққанды қызмет етуін баптау болып 

табылады [1]. 
Ислам банкингінің жай банктерден айырмашылығы мен артықшылығы ӛсімқорлық 

(арабша – риба). Ондай нәрсе исламдық қаржы секторында жоқ. Осы жерде айта кетер 

жайт, исламдық қаржыландырудағы жобаның табысынан алатын пайданы несие пайызбен 

шатыстырмау керек. Қазіргі кездегі жай банктердегі қолданылып жүрген жүйе бойынша, 

яғни ақшаның үстінен ақша жасау тек қаржы секторын ғана дамытса, исламдық 

қаржыландыру елдің бүкіл экономикасы үшін жұмыс істейді. 

Ислам банктерінің бәсекелестікте қабілеттілігі: Бүгінде қанатын кеңге жайып, ең 

ірі дамыған елдерде ислам банктері ашылды, соның ішінде Таяу Шығыс, Солтүстік 

Америка, Оңтүстік-Шығыс Азия және Еуропа елдерінде жақсы дамыған. Мәселен 

Ұлыбританияда бес Ислам банкі жұмыс істейді. Сондай-ақ, 2010 жылы Люксембург қор 

биржасында 14 сукук шығарылып, 40 млрд.долл. айналымда болған. 2013 жылы наурыз 

айында Ыстамбұл қаласында осы мәселе тӛңірегінде үлкен бір жиын болды. Сол кезде 

оған Германия, Франция, Ұлыбритания сынды батыс, Бахрейн, Малайзия және ТМД 

елдерінен реттеу органдары қатысты. Аталған елдердің ӛкілдері исламдық 

қаржыландырудың әділеттілігіне қызығып, оның пайдалы екенін мойындап отыр[2]. 

Әлемдік тәжірибеде шариат нормаларына сәйкес қызметін жүзеге асыратын бӛлек 

қаржылық институттармен қоса, қаржылық жүйесі шариат заңдарына толық негізделген 

бірқатар елдер бар екенін айта кету керек.Ұлыбританиядағы  исламдық қаржы 

орталығының акциялары әлемдік нарықта шариғат талаптарына сай  2009 жылы 933 
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млрд.долл. құраса, 2010 жылдың соңында 1130 млрд.долл. жеттіп отыр. 2011 жылы акция 

нарығы 14% ӛсіп 1289 млрд.долл. құрады (сурет 1).  

 
 

Сурет 1 – Исламдық қаржыландырудағы активтердің ӛсуі (млрд.долл) [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2 – Ислам банкінің, сақтандыру ұйымдарының және қорларың активтері, (%)[3] 

 

Батыс елдерінің ортасында исламдық қаржыландыру кӛшбасшы - Ұлыбритания 

болып отыр. Ислам активтерінің 71% Таяу Шығыс елдерінен келсе, 24% Азия елдері 

құрауда. 

Сондай-ақ, соңғы жылдары әлем бойынша Ислам банкингі жылына 15-20 пайызға 

дамыған. Бүгінде оның нақты активтері 1 трлн. АҚШ долларын құрап отыр. Қандай 

дағдарыс болса да бұл беделді активтерге еш зиян болмайды. Ӛйткені Ислам қаржы 

секторы нақты экономикаға инвестиция салу арқылы жұмыс істейді. Ал ӛзге қаржылық 

секторда активтер 400 трлн. АҚШ долларын құрауы мүмкін. Бірақ оның он пайызы ғана 

нақты да, қалған тоқсан пайызы жел және токсикалық активтермен толы виртуалдық 

капитал болуы ықтимал. Соңғы дағдарыста осындай активтер ауа шарлары тәрізді 
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жарылып, үлкен зиянға ұшырады. Осы істерден-ақ, Ислам банктері бәсекеге қаншалықты 

қабілетті екенін кӛруге болады. Бірақ ол ешқашан басқа қаржылық секторлармен бәсекеге 

түспейді. Ӛйткені екі жүйенің жұмыс істеу тәсілі және мақсаттары мүлдем бӛлек.Осы 

ретте Дубайдың, Кувейттің кейбір сукуктері құрдымға кеткенін айтып, исламдық 

қаржыландырудың да дефолтқа ұшырайтыны туралы ақпараттар болды. Ол сукуктердің 

дефолтқа ұшырауының себебі, бӛлінген қаржылардың шариғатқа қайшы жұмсалуында. 

Мысалы, «Накхиль» деген компания Дубайда қолдан жасалған аралдарды салумен 

айналысады. Сол компания исламдық жүйе бойынша алған ақшасын жаңағы аралдарға 

казино салу сынды харам істерге жұмсаған. Ал Кувейттің жағдайына келер болсақ, ол 

жерде де қаржы Аллаға жақпайтын іске жұмсалған және басқарушы адамдардың 

кӛпшілігі мұсылман болмаған. Олар алған ақшасын ағылшынның ӛте қымбат «Астон 

Мартин» автокӛліктерін шығаруға пайдаланған. Мұндай қымбатшылық Исламда ысырап 

болып саналатыны белгілі. Міне, екі істе де харам нәрсеге жол берілген. Сондықтан Алла 

тағала ол сукук қағаздарға тосқауыл қойды және мұны ескерту деп қабылдады [4]. 

Қазіргі таңда батыстық экономика моделі ислам елдері ұсынып отырған тӛменгі 

салықпен бәсекеге тӛтеп бере алмайтындығы түсінікті болып отыр. Исламның ақша 

жүйесі  алтынға немесе күміске негізделеді,оыған орай ештеңемен қамтамасыз етілмеген 

«кӛбік» ақшаның және инфляцияның туындануына бӛгесін қойвлады. Ислам сондай-ақ 

ақшаның ақша жасамауы (банк операциялар жолымен) тиіс деп санайды,қор нарықтары 

мен кәсіпорындардың үлестеріне тыйым салады. Мұның ӛзі тұрақты экономиканың 

дамуына жағдай жасайды. Қазақстан Оңтүстік-Азия мен Таяу Шығыс елдерінен қаражат 

тартуға және қор нарығындағы қаражатты дербестендіруге мүдделі. Онымен қатар 

исламдық қаржыландыру ислам елдерінің инвесторлары ғана үшін емес,зайырлы 

мемлекеттердегі исламдық қаржылық құрылымдарды пайдаланудың тиімділігі мен 

артықшылықтарын түсіне білген инвесторлар үшін де тартымды.  Исламдық банкілердің 

дамуы соншалық, мұсылман елдерде ӛткен ғасырдың аяғы мен осы ғасырдың басында 

олардың қызметін реттейтін, бірыңғай ережелерді жасап шығаратын халықаралық 

ұйымдардың қажеттілігі туды. Қазіргі таңда исламдық банкілердің 2 даму орталығы - 

Парсы шығанағындағы араб мемлекеттері ынтымақтастығының кеңесі елдері мен 

Малайзиядағы қандай да бір қаржы ӛнімдерінің шариатқа сай келуі түсінігі ерекшеленеді. 

Кейінгісінде ережелер либералды болып келеді [5].  

Исламдық қаржыландыру мәмілесінде нақты бір активтің қол алмастыруы шарт, 

немесе мәмілеге келіскен екі жақ, сол мәміле барысында туындайтын тәуекелге де, 

пайдаға да ортақтаса кіру арқылы жүзеге асуы керек. Яғни ислам экономикасы қаржыны, 

ӛнідіріс саласына жақын ұстайды, бұл ӛз кезегінде экономиканың саулықты жұмыс 

істеуінің кепілдігі болып табылады. Бүгінгі әлемді шарпыған қаржы дағдарысының 

түбінде, қаржы нарығының нақты ӛндіріс нарығынан қатты шалғай кетуі жатыр деген 

пікір қалыптасып келеді. Шындығында, әлемдегі барлық мемлекеттер 60 триллион доллар 

тұратын ӛнім ӛндірген болса, қаржы нарығында айналымдағы қаржының мӛлшері 500 

триллионның шамасын құрайды. Сондықтан бұл қалыптасқан жүйе, бүгінгі дағдарыста 

тек қана қаржылық ұйымдарды ғана банкротқа ұшыратып жатқан жоқ, сонымен қатар 

мемлекеттерді де банкротқа ұшыратып жатыр (Исландия, Ирландия және соңғы 

мәліметтер Австрия мемлекетінің де осы қауіптің шегіне жеткендігін кӛрсетеді.) 

Біздің мемлекетіміз де бұл дағдарыстан ӛз нәсібесін алып жатыр. Сондықтан да бүгінгі 

күні біз үшін сын күні. Біз экономиканың қаражат кӛзін, жалпы жүйесін 

әртүрлілендіруіміз керек.  

Қазіргі күні бүкіл әлемдік экономиканы тұралатқан қаржы дағдарысының салқыны 

біздің де елімізге жете бастады. Қазірге, жер асты толы байлығымыздың,әсіресе, қара 

алтынымыздың күшімен әлемдік қаржы дағдарысы еліміздің барлық саласына дендеп еніп 

үлгерген жоқ. Дегенмен,алып АҚШ-тың ӛзін састырған бұл қауіптің ертеңі туралы 

ойланбай отыруға да болмайды. Әлемнің кӛптеген жетекші қарпжы мамандары осы 

тығырықтан шығар жол табам деп басы қатуда. Бүгінде олар қаржы дағдарысынан 
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құтқаратын жаңа экономикалық жүйені жасауға кӛңіл бӛле бастады, осы тұрғыда 

кӛпшілігі қаржы қиындығынан алып шығатын жолдардың бірі исламдық банктер жүйесін 

қалыптастыру деп атап отыр. Олар бұл күндері тапшылық кӛрмей, керісінше дамып 

келеді.  Құранның бағыт-бағдарымен қызмет ететін ислам банктерінің әлемдік қаржы 

дағдарысынан еңсе түсірмей,мызғымай тұрыуына басты екі себеп бар: біріншіден,олар 

ешкімнен пайыздық үстемемен ақша алып қызмет кӛрсетпейді. Ӛйткені  шариғат 

бойынша,үстеме алуға, яғни ӛсімқорлыққа қатаң тиым салынған. Екіншіден,олар тәуекел 

ету деңгейі жоғары активтерді, мәселен ипотекалық міндеттерді және т.б. мойнына 

жүктемейді.  Ислам банктері кірісі аз болсада,ең сенімді,үміті жоғары қызметтер 

кӛрсетеді. Бұл айтылғандардың астарында адамгершілік,әділдік қағидаларының 

жатқандығы байқау қиын емес. Соның арқасында,ислам банкингі әлемдегі жедел дамушы 

қаржы салаларының біріне айналып отыр.  Қазіргі қаржы дағдарысыны қарамастан, бұл 

сала жылына 15 пайызға ӛсіп келеді. Қазір дүние жүзі бойынша 300 дей ислам банкі 

қызмет істесе,олардың активтері 700 миллион долларға бағаланып отыр. Ал 2013 

жылдарға қарай бұл кӛрсеткіш 1 триллион доллардан асады деп жоспарлауда[6]. 

Қалай дегенде де,ӛткен ғасырдың 60-70 жылдарының жаңалығы болып табылатын 

ислам банктерінің жетістіктерін бүгінде күллі әлем мойындап үлгерді. Дегенмен,әзірге 

ислам банктерінің ӛзге дәстүрлі банктерді қаржы майданынан толықтай ығыстырып 

шығаруы туралы әңгімені қозғау ертерек дейді мамандар. Себебі, шариғат заңымен жұмыс 

істейтін банктердің қызметін түсінбеушілер қатары баршылық. «егер үстеме пайда 

алмаса,бұдан банкке келіп –кетері пайда қандай?» деген сұрақ әлі де қаржыгерлерді 

мазалайтыны рас. Ал осы 30-40 жыл ішінде ислам банктерінің пайыссыз қызмет етіп,зор 

табыстарға жеткені,бүгінгі жер қайысқан дағдарысқа қалайша тӛтеп беріп жатқаны да 

тегіннен-тегін емесқой. Мұның сыры ислам банктерінің Құранның бағыт бағдарынан 

шықрауы мен шариғат айтқан заң жолымен жүруінде жатқаны аян.  Ислам Даму Банкі  

құрғандағы негізгі мақсат шариғат негізіне сүйене отырып, Ислам Конференциялық 

Ұйымға мүше болған және болмаған мұсылман елдеріне экономикалық даму және 

әлеуметтік ілгерілеуі үшін қаржылай кӛмек кӛрсекту болып табылады. Әсіресе, ИҚҰ-ға 

мүше болған экономикасы нашар дамыған мұсылман елдеріндегі жобаларды қолдауға 

кӛбірек кӛңіл бӛледі. Мұндай берік байланыстарды артықшылықтарымен қатар 

кемшіліктері де жоқ емес. Артықшылығына банк мүмкіндіктердің мердігерге нақты 

әсірінің мудараба контрактісімен шектелуіне қарамастан, банкінің мердігердің бірқатар 

қателіктерге жал бермеуіне кӛмектесуі жатады. Мұндай жағдайда мердігердің мәліметтер 

мен мамандар кӛмегіне жұмсайтын шығыны азаяды.  

Қорытындылай келе, исламдық қаржыландырудың басты қағидаларының бірі- 

қауіп-қатердің аражігін ажыратып алу. Осылайша, кіріс қауіп-қатер мен жауапкершілікті 

салмақтай отырып, қызмет етуі тиіс. Исламдық банкингтің ерекшелігі сол,банктердің 

кірісі қаражатты әртүрлі жобаларға салу есебінен қалыптасаты. Банк не серіктес ретінде 

немесе траст қорлар ретінде әрекет етеді. Сонымен бірге, дәстүрлі исламдық қаржылық 

ӛнімдер кәдімгі банктермен де  ұсыныла алатындай бейімделуі мүмкін. Оған  қарамастан, 

кӛп жағдайларда, исламдық банктердің  дәстүрлі банктік нарықтарға шығуы банктердің 

ӛздерінің бейімделуімен және банктік қызметті заңдық реттеумен байланысты белгілі бір 

қиындықтармен бірге жүреді.  Сонымен, аяққы  үш онжылдықта исламдық  банктер  

әлемдік  қаржы жүйесінде  ӛз орнын алды. Сонымен бірге біртіндеп исламдық қаржылық 

институттар кәдімгі  қаржы жүйелеріне де енуде. Берілген тренд тіпті дегенде орта 

мерзімді келешекте энергия тасымалдаушылар бағасының  арықарайғы ӛсімі, 

мұсылмандық елдердің қаржылық нарығының дамуы, сондай-ақ ірі батыс 

компанияларының мұсылман елдерінен аккумуляцияланған капитал үшін ӛзара 

бәсекелестігі салдарынан жалғасы береді. Сонымен бірге, исламдық қаржылық қызметтер 

секторының  салыстырмалы түрде жылдам  ӛсіміне  қарамастан, мемлекеттік билік 

органдары мен экономикалық  агенттер  әлі күнге дейін дәстүрлі және ислам  қаржылық  

жүйелерінің  бірге  ӛмір сүруі  қаншалықты мүмкін екендігін білмейді. Ислам  қаржылық  
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институттарының  арықарайғы даму деңгейі бойынша ақша – несиелік реттеу мен 

қадағалау органдары алдында берілген ұйымдардың мемлекеттің қаржы жүйесіне 

интеграциясы міндеті туады. Жалпы алғанда қаржылық  жүйенің  даму тұрақтылығын  

қамтамасыз етуде сай заңнамалық базаны  қалыптастырып  қана  қоймай, сонымен бірге 

исламдық қаржылық ұйымдардың қаржыландырылуы  үшін  қажет сәйкес банктік 

инфрақұрылымды қамтамасыз ету  қажет. Жоғарыда айтылғанның  барлығы  қаржылық  

жүйенің исламдандырылуы  қажеттілігін білдірмейтіндігін атап  ӛткен жӛн. Бірақ 

исламдық қаржылық  институттардың қаржылық  жүйенің  статистикалық маңызды бӛлігі 

болу кӛлеміне қарай олардың дамуын реттеу мен тұрақтылығын қолдау қаржылық 

реттеушілердің міндетті мақсаты болып табылады.Замана желінің ӛтінде  қалған 

Батыстың қаржы  – несие жүйесіне бама ретінде ислам банк  құралдарын  қолдану 

идеясын мұсылманшылықтың жалпы ӛрлеуімен, оның  жаңа тарихи жағдайларда  ӛркен 

жаюымен тығыз бірлікте қарастыруымыз  қажет.  Әлемдік экономика мен  әлеуметтің  

келешегі – адамгершілік мұраттарға негізделуінде, ислам жүйесінде бұған  қажетті 

алғышарттардың барлығы да кӛрініс тапқан. 
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Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной 

экономики. При этом банки, как финансовые посредники привлекают капиталы 

хозорганов, сбережения населения, и другие свободные денежные средства, 

высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности, и выдают их во временное 

пользование заемщикам, проводят денежные расчеты и оказывают другие 

многочисленные услуги для экономики, тем самым непосредственно влияя на 

эффективность производства и обращение общественного продукта.  

Определяющим элементом в проведении кредитной деятельности банка является 

правильное формирование стандартов кредитной политики и управление качеством 

кредитного портфеля. Формирование кредитного портфеля осуществляется на основе 

положений экономической и денежной   кредитной политики государства и 

хозяйствующей конъюнктуры  местного рынка. Она также базируется на умении 

сотрудников банка правильно и обоснованно выбрать: сектор экономики, который 

http://www.islam-orkeniet.kz/?p=665
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целесообразно кредитовать в данный момент времени, а также «своего клиента» исходя из 

его кредитоспособности и других факторов, имеющих первостепенное значение для банка 

при решении вопроса о возможности предоставления кредита. 

За годы независимости Казахстан построил открытую экономику, 

интегрированную в систему мирового хозяйства. В этот период в Казахстане развитие 

экономики в основном определяли такие устойчивые тенденции, как продолжающийся 

рост цен на позиции отечественного экспорта, внутренняя макроэкономическая 

стабильность. Высокими темпами развивались промышленность, рынок недвижимости, 

строительство, торговля, рынок банковских услуг.  

Глобализация, в целом имея положительное влияние на экономику страны, 

определяет свои приоритеты развития. В стратегии развития «Казахстан – 2050» Н. 

Назарбаев определил один из важных приоритетов – диверсификация промышленности. 

Поэтому цель, которая стоит перед государством – сформировать 

экспортоориентированный промышленный комплекс страны, базирующий на 

производстве продукции преимущественно из отечественных минерально – сырьевых 

ресурсов.  

За 2012 год валовой внутренний продукт Казахстана вырос в текущих ценах до 

30072,5 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 2011 годом в реальном выражении на 

5,0% (в 2011 году - рост на 7,5%) (рисунок 1) [1]. 

Рост был отмечен по всем отраслям экономики, за исключением сельского 

хозяйства, которое снизилось на 17,8%, что было обусловлено неблагоприятными 

погодными условиями, сложившимися в 2012 году для отрасли растениеводство. 

В составе ВВП наиболее высокие темпы роста отмечены в отраслях: 

профессиональная, научная и техническая деятельность - на 16,2%, оптовая и розничная 

торговля - на 14,6%, услуги по проживанию и питанию - на 13,3%, деятельность в области 

административного и вспомогательного обслуживания - на 12,2%, информация и связь - 

на 9,6%, транспорт и складирование - на 7,3%. 

 
 

Рисунок 1. Динамика реального ВВП  Республики Казахстан за 2003-2012 гг. 

 

В структуре ВВП по-прежнему большая часть приходится на услуги, доля которых 

выросла за год до 52,9% по сравнению с 50,2% в 2011 году. Отраслевая структура ВВП в 

первом полугодии 2012 года составил 12 536 млрд. тенге. Доли производства товаров и 

производства услуг в ВВП за этот период составили 40,7% и 52,2% соответственно. 

Основную долю в производстве ВВП составляет промышленность – 33,1%. 

В структуре ВВП наблюдались положительные изменения, заключающиеся в росте 

отраслей, не связанных с нефтяным сектором экономики, в связи с чем рост экономики в 

2011 году сложился более сбалансированным и диверсифицированным по отраслям. По 

сравнению с 2010 годом в 2011 году доля обрабатывающей промышленности в общем 
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объеме ВВП увеличилась с 11,3% до 11,5%, сельского хозяйства – с 4,5% до 5,2%, 

торговли – с 13,0% до 14,0%, тогда как доля горнодобывающей промышленности 

сократилась с 19,5% до 17,8%. 

После снижения инвестиций в основной капитал в 2010 году на 3,0%, в 

последующие два года объемы инвестиций демонстрируют положительную динамику 

роста. В 2011 году объем инвестиций повысился на 2,9%, в 2012 году рост достиг 3,8%. 

Рост был обеспечен увеличением поступления инвестиций в основной капитал 

следующих отраслей: сельское хозяйство - рост на 19,6%, обрабатывающая 

промышленность - на 18,1%, электроснабжение - на 14,7%, водоснабжение - на 2,8%, 

торговля - на 6,3%, транспорт - на 9,5%, научная деятельность - на 37,8%, образование - на 

13,5%. Снижение инвестиций в 2012 году было отмечено по следующим видам 

деятельности: горнодобывающая промышленность - на 5,8%, информация и связь - на 

8,9%, финансовая и страховая деятельность - на 1,5%, операции с недвижимым 

имуществом - на 10,2%, здравоохранение и социальные услуги - на 24,8%. Удельный вес 

данных отраслей в общем объеме инвестиций составил 41,6%. 

В современных условиях банковский сектор экономики является одним из 

важнейших секторов экономики, значение которого ничуть не уступает реальному 

сектору. Важным фактором развития рыночных отношений в общественном производстве 

является наличие конкуренции. Отечественная экономика находится на этапе 

формирования и становления институциональных основ конкуренции и развития ее во 

всех сферах хозяйствования, включая банковский сектор. Получается, что надежная 

банковская система - важное условие эффективного функционирования всей рыночной 

экономики [2]. Поэтому в настоящее время изучение качественных показателей банков 

является одной из важнейших задач при определении роли банковского сектора в 

экономике республики. 

В 2012 году банки придерживались консервативной кредитной политики, о чем 

свидетельствует постепенное смягчение ценовых и неценовых условий кредитования. Это 

связано с конкурентным влиянием со стороны банков с иностранным участием и 

некоторых средних казахстанских банков, стремящихся увеличить свое присутствие на 

рынке, а также льготным кредитованием в рамках реализуемых государственных 

программ поддержки и развития экономики.  

В целях наращивания ссудного портфеля банки проводили различные 

мероприятия, направленные на привлечение новых и удержание существующих 

качественных заемщиков. Наиболее популярными мероприятиями являлись повышение 

качества обслуживания клиентов за счет сокращения сроков рассмотрения заявок и 

улучшения системы управления кредитным риском. 

В связи с отсутствием источников долгосрочного фондирования наиболее 

приоритетными для банков являлись краткосрочные виды кредитования, особенно 

потребительские кредиты. В результате банки активно наращивали кредитный портфель 

потребительских кредитов, что отразилось на незначительном снижении стоимости 

розничных кредитов. 

Объем кредитов банков экономике увеличился в 2012 году на 13,0% и достиг 9 

958,0 млрд. тенге (66,3 млрд. долл. США). Показатель отношения кредитов к ВВП в 2012 

году по сравнению с 2011 годом повысился с 32,0% до 33,1%.  Кредиты юридическим 

лицам за 2012 год увеличились на 9,9%, составив 7102,7 млрд. тенге, физическим лицам - 

повысились на 21,7%, до 2855,3 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам 

вырос с 26,6% до 28,7%. 

Снижение отношения совокупных активов, ссудного портфеля и вкладов клиентов 

БВУ к ВВП в 2008 году обусловлено наступлением финансового кризиса. Тенденция 

снижения активов и ссудного портфеля к ВВП наблюдалась в течение всего периода 

вплоть до июля 2012 г. (рисунок 2) [1].  
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Рисунок 2. Динамика ВВП Казахстана и совокупных активов банков за 2006-2012гг. 
 

Совокупные активы банковского сектора на январь 2013 года составили 12,809 
трлн. тенге. При этом порядка 58% активов приходится на пятерку лидеров: 
Казкоммерцбанк, БТА Банк, Народный Банк Казахстана, АТФ Банк и Банк Центр Кредит. 
У восьми банков за прошедший год произошел рост активов. Наилучшие темпы роста 
продемонстрировали два банка - АО "Цеснабанк" (+93%) и ДБ АО «Сбербанк» (+74%). 

Десять из тридцати восьми казахстанских банков показали отрицательную 
доходность по состоянию на 01.01.2013 г., в т.ч. АО "АТФБанк" и АО "Жилстройсбербанк 
Казахстана". Однако в сравнении с 01.01.2012г., показатели улучшились. Лидерами среди 
крупнейших кредитных организаций по размеру прибыли также остаются Народный Банк 
Казахстана и АО "Альянс Банк". 

В декабре 2012 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, 
выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 10,3% (в 
декабре 2011 года - 10,8%), физическим лицам - 21,2% (20,4%). 

Анализ показывает, что у семи банков за 2012 год произошел рост активов. Из 10 
банков наилучший темп (+ 49,2%) продемонстрировал ДБ АО «Сбербанк». Снижение 
активов показали 3 банка из ТОП-10, среди которых наиболее сильное падание пришлось 
на АО «АТФБанк» (-13,4%). АО «Банк ЦентрКредит», также показавший отрицательную 
динамику, снизил объем активов совсем незначительно – менее чем на 0,1%. Третий банк 
с негативной динамикой активов – АО «БТА Банк» показал динамику активов в -6,1% 
(таблица 1) [1].  

 
Таблица 1 - Рейтинг 10-ти крупных банков по размеру активов по состоянию на 

01.01.13г.                   млн.тенге 
№  

Наименование банков 
Активы банка Собственный капитал 

01.01.2013 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2012 

1 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 2 553 152,3 2 484 886,8 461 603,6 434 820,4 

2 АО "Народный банк Казахстана" 2 339 548,7 2 221 968,2 302 824,8 289 769,3 

3 АО "БТА Банк" 1 518 475,1 1 616 536,5 209 886,9 -240 787,1 

4 АО "Банк ЦентрКредит" 1 062 810,7 1 063 350,6 83 358,6 83 643,9 

5 АО "АТФ Банк" 851 635,6 983 719,6 71 244,4 62 986,0 

6 АО" Альянс Банк" 732 393,8 518 075,4 88 246,2 50 034,9 

7 ДБ АО "Сбербанк" 618 023,7 490 616,6 50 735,8 34 705,0 

8 АО "Цеснабанк" 598 684,2 438 113,7 36 447,4 8 876,9 

9 АО "КASPI BANK" 588 420,6 422 087,9 66 296,4 46 959,7 

10 АО "Евразийский Банк" 465 735,1 369 613,0 47 502,0 32 245,3  

  Итого: 11 328 879,9 10 608 965 1 418 146,1 803 254,4 
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Наилучшие показатели по приросту ссудного портфеля у тех банков, у которых 
ссудный портфель изначально был не очень большим за счет небольших объемов 
кредитования. Однако, несмотря на некоторое оживление отдельных банков, общая 
картина банковского сегмента не на много изменилась. 

Три лучших банка, показывающие положительную динамику из года в год, опять 
занимают тройку лидеров в рэнкинге - АО "Казкоммерцбанк", АО "БТА Банк" и АО 
"Народный Банк Казахстана". Общая картина банковского сегмента выравнивается, 
большинство банков наращивают объемы ссудного портфеля интенсивными темпами: 
общий ссудный портфель банков за 12 месяцев возрос с 10,095 трлн. тенге на первое 
октября 2011г. до 11,195 трлн. тенге на 01.10.2012г. Банки у которых произошло реальное 
улучшение качества кредитного портфеля на 01.10.12 – это ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 
(138%), АО "Хоум Кредит Банк" (132%), АО "Delta Bank"(127%).  

Динамика прибыли крупнейших банков ещѐ раз подтверждает о наличии в 
банковском секторе Казахстана трѐх «китов», которые реально опережают своих 
конкурентов по всем показателям. 

Анализ показывает, что  по состоянию на 1 января 2013 года доля 3 крупнейших 

банков   в совокупных активах банковского сектора увеличилась с 57,9% до 59,3%, доля 3 

крупнейших банков в совокупных обязательствах банковского сектора увеличилась до 

59,6%. Доля кредитов 3 крупнейших банков в совокупном ссудном портфеле банковского 

сектора составила 61,4%.  

В настоящее время основной проблемой для Казахстана является качество активов 

коммерческих банков. 

Объем и доля стандартных кредитов в ссудном портфеле снижается и на 

1.10.2012г. составил 3,1 трлн. тенге, или 27,3%. Значительная часть в займах - кредиты 

категории «сомнительные» - до 43,5%. Необходимо отметить «пик» - 2007 год - 

максимально выдано розничных беззалоговых кредитов (сомнительные 1 категории). На 

1.01.2008г. доля сомнительных кредитов в ссудном портфеле составила 58,8%, доля 

кредитов «сомнительные 1 категории» - 44,5%. 

В период кризиса возросли объемы кредитов категории «сомнительные 4 

категории» и «сомнительные 5 категории», их доля в ссудном портфеле увеличилась  в 9 

раза и 7,2 раза соответственно. На ухудшение состояния кредитного портфеля показывает 

рост объемов  категории «безнадежные»: в период кризиса  увеличились в 20,4 раза (до 

30,6%), на 1.01. 2012г. составили 22% ссудного портфеля, за 9месяцев 2012г. увеличился 

на 7,2% и составил 29,2%. 

На 1.10.2012г. доля неработающих займов (сомнительные 5 категории и 

безнадежные) составили 36,7%, доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 

дней -30,9%. 

Таким образом, можно выделить основные ключевые проблемы банковского 

сектора Казахстана:∙ 

- растущий объем необслуживаемых кредитов; 

- низкая кредитная активность банков;∙ 

- медленнорастущее качество кредитного портфеля банков;  

- недостаточно развитая система управления рисками:  

- риски ликвидности и рефинансирования; 

- слабое корпоративное управление 

Как шаг к решению текущих проблем, в начале 2012 года был создан АО ―Фонд 

проблемных кредитов‖ Казахстана, с помощью которого планируется улучшить качество 

активов банков, а также помочь БВУ избавиться от плохих долгов. Передача займов в 

фонд проблемных кредитов, по расчѐтам, завершится к концу 2013 года. 

На сегодняшний день АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» является 

единственным государственным институтом развития, через который Правительство 

Республики Казахстан реализует политику поддержки и развития предпринимательства  



191 

 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в рамках реализации программы 

«Форсированного инновационно - индустриального развития» проводит финансирование 

проектов вместе с банками – партнерами,  участвующие в программе «Дорожная карта 

бизнеса» [3] : 

1)  АО «КазКоммерцбанк» 

2) АО «Народный банк Казахстана» 

3) АО «БТА Банк» 

4) АО «БанкЦентрКредит» 

5) АО «АТФ Банк» 

6) АО «Альянс Банк» 

7) АО «Евразийский Банк» 

8) АО «Нурбанк» 

9) АО «Темiрбанк» 

10) АО «Цесна Банк» 

11) АО «Казинвестбанк» 

12) АО «Эксимбанк Казахстан» 

13) АО «Заман Банк» 

14) АО «DeltaBank» 

15) ДБ АО «Сбербанк» 

16) АО ДБ «Альфа Банк» 

17) АО «AsiaCredit Bank» 

Сумма, выданных кредитов обрабатывающей промышленности за 2012 год, 

составляет 65049,14 млн. тенге, из 46673,91 млн. тенге. были профинансированы фондом 

«Даму», а остальные 14089,21 млн.тенге -  банками  второго уровня, что составило 28,93 

% от общей суммы, выданных кредитов всем отраслям экономики. 

В обрабатывающей промышленности за счет этой программы было создано 5375 

рабочих мест. А горнодобывающей промышленности выдано кредитов на сумму 946,11 

млн. тенге, что составляет всего лишь 0,42% . 

По состоянию на 1 января 2012 года банками-партнерами профинансировано 2820 

заемщиков на общую сумму 151,8 млрд. тенге. Средняя сумма кредита составила 53,8 

млн. тенге, средний срок кредита – 43,1 месяца, средневзвешенная процентная ставка – 

12,5% годовых, эффективная процентная ставка – 14,2% годовых. В региональном разрезе 

наибольшие суммы были выданы в г. Алматы – 36,3 млрд. тенге (370 заемщиков), 

г.Астане –14,4 млрд. тенге (157 заемщиков), Карагандинской области – 12,5 млрд. тенге 

(237 заемщиков). Наименьшие суммы выдачи наблюдаются в Жамбылской области – 2,7 

млрд.тенге (93 заемщика), Атырауской области – 3,4 млрд. тенге (120 заемщиков), 

Мангистауской области – 4 млрд. тенге (107 заемщиков). В рамках Программы создано и 

поддержано 4185 рабочих мест. В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов 

выдавалось на проекты в сфере торговли – доля финансирования проектов в данной 

отрасли составила 44,9% общей суммы фактически выданных кредитов. Кредиты в сфере 

услуг составляют 31,5%, в промышленности – 11,5%, в строительстве – 5,6%, в сельском 

хозяйстве – 4,0% и в сфере транспорта и связи их доля составляет 2,4%. Положительными 

отличиями данной Программы от предыдущей стали:  

1. Обязательное выделение банками собственных средств в соотношении 1:1 к 

средствам Фонда на аналогичных условиях в течение всего срока действия Программы. 

Таким образом, общая сумма Программы увеличилась до109,7 млрд тенге. 

2.  Ограничение номинальной ставки вознаграждения по кредитам для конечных 

заемщиков до 12,5% годовых. 

3.  Ограничение рефинансирования действующих займов субъектов МСБ 50%-ной 

долей от портфеля, сформированного за счет средств Фонда (впоследствии данное 

ограничение было снято). 

4.  Лимит финансирования производственных проектов увеличен до 500 тыс. МРП.  

http://www.kkb.kz/
http://www.halykbank.kz/
http://www.bta.kz/
http://www.bcc.kz/
http://www.atfbank.kz/
http://www.alb.kz/
http://www.eurasian-bank.kz/
http://www.nurbank.kz/
http://www.temirbank.kz/
http://www.tsb.kz/
http://www.kib.kz/
http://www.eximbank.kz/
http://www.zamanbank.kz/
http://www.deltabank.kz/
http://www.sberbank.kz/
http://www.alfabank.kz/
http://www.asiacreditbank.kz/
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Программа была нацелена на частичное восполнение растущего дефицита 

кредитных ресурсов для МСБ и не ставила своей целью изменение структуры МСБ в 

качественно лучшую сторону. Реализация данной Программы является достаточно 

успешной. Положительный момент – участие собственных средств БВУ, что позволило 

оказать льготную финансовую поддержку большему количеству субъектов МСБ [4]. 

Современная экономика представляет собой очень сложную систему, каждая часть 

которой тесно связана с другими и играет важную роль. Но, одну из важнейших ролей 

играет банковская система, обеспечивающая на современном этапе развития 

экономических взаимоотношений нормальное функционирование всей экономики в 

целом. На сегодняшний день банки призваны: 1) аккумулировать свободные денежные 

средства; 2) кредитовать хозяйствующих субъектов; 3) производить эмиссию. 

Сейчас невозможно представить гармонично развитое государство без 

разветвленной сети банков. И действительно, банки играют в современной экономике 

роль многочисленных сердец, с помощью которых возможно развитие и становление 

экономико-политической мощи государства. На сегодняшний день, банки являются 

экономическим инструментом в руках правительства. 

Самые важные задачи банков заключается в обеспечении бесперебойного 

денежного оборота и оборота капитала, в предоставлении широкого круга возможностей 

вложения денежных средств с целью накопления сбережений народного хозяйства. 

Таким образом, проблема интеграционного сотрудничества банковского и 

реального сектора действительно значима, но при всем многообразии возможностей ее 

решения перечень наиболее эффективных и перспективных направлений ограничен. 

Инвестирование банковских ресурсов в реальную экономику должно осуществляться в 

соответствии с четкой инвестиционной стратегией по проектам и их сопровождению. 

Базовым условием служит разработка мер по упорядочению социально- экономического 

развития страны. Также для формирования банковского сектора в экономике рыночного 

типа, на наш взгляд, имеют значение не только процессы, происходящие внутри 

банковского сектора, но прежде всего взаимодействие, взаимовлияние и 

взаимообусловленность этих процессов с процессами макроэкономического уровня. 
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Еще недавно финансово-банковская система Казахстана считалась устойчивой и 

стабильной по сравнению с другими странами СНГ, но если характеризовать ее 

современное состояние, то надо констатировать, что банковская система Казахстана 

уверенно вошла в период системного кризиса, выход из которого участники финансового  

рынка видят в срочных мерах. В противном случае, экономика Казахстана может серьезно 

пострадать.  

Проанализируем основные показатели современной финансово-банковской 

системы Казахстана. Надо отметить, что Казахстан занимает первое место в мире 

по объему необслуживаемых кредитов, выданных экономике, – 31,7%, и как следствие 

подорванное доверие со стороны иностранных инвесторов. Банки несколько лет не могут 

списать безнадежные кредиты из-за несовершенства налоговых требований. Постоянные 

нововведения Национального банка РК из-за своей несогласованности ломают внутренние 

системы бизнес-процессов БВУ. Высшее руководство страны требует от банковского 

сектора поддерживать малый и средний бизнес, но регулятор устанавливает динамические 

провизии, которые уничтожают МСБ после почти семилетнего роста и 40-процентного 

участия в формировании ВВП. При таком раскладе ни один банк не будет выдавать 

деньги предпринимателям – через некоторое время о МСБ можно будет забыть, если 

не последует кардинальных изменений.  

Динамические провизии делают ипотечное кредитование невыгодным для банков. 

Безусловно, финансирование МСБ останется, как останется и ипотека, но в меньших 

объемах. Зачем нужны эти динамические провизии? Конечно, можно посмотреть 

на международный опыт, например, в Испании вводили подобный инструмент, правда, 

быстро свернули, так как он доказал свою несостоятельность. 

Переплата по долгосрочным жилищным кредитам из-за высоких ставок 

вознаграждения почти в три раза превосходит сумму основного долга. В итоге 

в розничном портфеле банков доля ипотеки опустилась до 29%. Если и этого мало, то 

запрет на валютные свопы для казахстанских банков поставит Казахстан на один уровень 

с Узбекистаном в плане валютного регулирования. Некоторые банкиры высказываются, 

что следующим логичным шагом Национального банка РК (после запрета валютных 

свопов) может стать запрет валютных депозитов. 

Нехватка тенге уже ощущается сейчас. Уже известно, что некоторые банки 

объявили о сворачивании ипотеки, то есть перестают кредитовать экономику страны 

длинными деньгами в тенге и предлагают валютные инструменты. В этом нет ничего 

хорошего, если кредитование будет осуществляться в иностранной валюте, то риски будут 

перекладываться на заемщика. И в случае любого кризисного момента подобные займы 

в инвалюте ухудшат кредитные портфели банков. 

Причина отсутствия длинных денег объясняется тем, что рынок внешних 

заимствований стал очень дорогим для банков. С другой стороны, нет «длинных» денег 

и в тенге, так как в августе 2013 года, когда возник ажиотаж в связи с ускорившейся 

девальвацией казахстанской валюты к доллару, население перевернуло депозитную 

политику. Поэтому роль двигателей ипотеки должны взять на себя сейчас 

государственные финансовые институты – «Жилстройсбербанк Казахстана», 

«Казахстанская ипотечная организация» и другие. 

mailto:darkhano@inbox.ru
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В настоящее время необходимо пересмотреть кредитные и ипотечные программы. 

Некоторые банкиры утверждают, что если динамические провизии не отменят, то может 

возникнуть ипотечный кризис и ипотека будет потеряна в Казахстане. 

К вышеперечисленным проблемам можно добавить еще растущую конкуренцию 

со стороны российских банков, ограничения, вводимые на розничном рынке и многое 

другое. Если отойти подальше и посмотреть на общую картину банковского сектора 

со стороны, то становится очевидным факт несогласованности в глобальных действиях 

регулятора. Почему в банковском регулировании возникла такая ситуация? Дело в том, 

что в самом регуляторе присутствует конфликт интересов,  масса инициатив, идущих 

от участников рынка, зачастую не воспринимается регулятором. Да, реформы идут, но 

они носят не рыночный характер, а лишь усиливают государственный монополизм 

на банковском рынке. В итоге, находясь в финансовом застое, Казахстан может растерять 

передовые позиции сектора: сокращается число игроков, инструментов, рынок ценных 

бумаг не работает как следует. 

В среднем на одного жителя Казахстана сейчас приходится более 700 долларов 

потребительских кредитов. К сожалению, отслеживать целевое назначение беззалоговых 

потребительских кредитов невозможно. Банки практически этим не занимаются. 

Между тем, темпы роста потребительских займов не подкреплены ростом доходов 

населения, который сильно замедлился с прошлого 2012 года. Так, к июлю 2013 года 

доходы жителей Казахстана выросли на 4,8 %, что на 6,9% ниже показателей 2012 года, 

и на 22,5% ниже 2011 года. 

В Казахстане, к сожалению, нет информативной статистики по состоянию сектора 

потребительского кредитования. Возможным риском в конфликте сложившейся ситуации 

является угроза повторения сценария кредитного пузыря наблюдаемого на Западе.  

В связи с чем предлагается разработка современной новой системы оценки 

качества рисков. Необходимо, на наш взгляд, введение понятия «качество риска», 

позволяющее произвести градацию риска даже в одной группе показателей и в рамках 

однородных структур.  

Инвестиционный потенциал, необходимый для роста отечественной экономики, 

был аккумулирован преимущественно в банковском секторе, который является 

доминирующим сегментом финансового рынка. На практике это означает, что здесь 

концентрируются системные риски, и именно самочувствием банковской системы 

определяется финансовая стабильность и инвестиционный климат в стране.  

Возможно создание интеллектуального инвестиционного банка (ИИБ), основной 

целью деятельности которого должно стать долгосрочное кредитование инновационных 

проектов, как частного, так и государственного секторов. Финансирование долгосрочных 

инвестиционных программ предполагает осуществление анализа и контроля за текущей 

деятельностью предприятий со стороны кредитного учреждения, то есть ИИБ становится 

непосредственным активным участником разработки стратегии и финансового 

обеспечения инновационной деятельности предприятий и научных организаций.  

Необходимо создание системы мониторинга устойчивости банковской системы в 

целом и ее отдельных элементов, в том числе в региональном разрезе,  а также разработка 

соответствующей методики.  

Устойчивость (надежность) банковской системы предполагает способность 

системы выполнять базовые и появляющиеся новые функции независимо от характера 

внешних воздействий, в том числе на основе качественного изменения своей структуры. 

Данное определение предполагает возможность появления новых институтов, 

отвечающих требованиям быстро меняющейся внешней среды, не разрушая при этом 

основ построения кредитной системы, т.е. является динамичным.  

Диагностика устойчивости банковской системы – это анализ и оценка в 

национальной банковской системе и ее региональных системах, а также выявление 

позитивных и негативных факторов, способных вызвать изменения в банковской системе 
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в ближайшей перспективе, а также возможность составить прогноз на более длительную 

перспективу. Диагностика устойчивости банковской системы должна осуществляться в 

ходе мониторинга устойчивости банковской системы, т.е. сбора данных, 

характеризующих состояние коммерческих банков и иных кредитных организаций на 

региональном уровне, их анализ и принятие на этой основе управленческих решений, а 

также прогнозное развитие банковской системы по выделенным параметрам. Следует 

отметить, что решения могут иметь как оперативный, так и концептуальный, 

стратегический характер.  

В последнее время попытки организовать мониторинг различных секторов и 

институтов финансового рынка предпринимались различными ведомствами, 

рейтинговыми агентствами, а также отдельными учеными и практиками. Однако, во-

первых, практически все методики показали свою несостоятельность в период кризиса, а 

во-вторых, в региональном разрезе данная информация, как правило, недоступна 

широкому кругу лиц.  

Наряду с диагностикой устойчивости банковской системы важное значение имеет 

выработка стратегии банка. Стратегия – это насущный жизнеобеспечивающий инструмент 

развития банковской инфраструктуры, особенно учитывая быстроту изменения ситуации 

на рынке. В общем плане стратегия как категориальное понятие представляет собой 

направления поиска новых возможностей, новые правила принятия решений, 

определяющих процесс развития банковской инфраструктуры. Структурно данная 

категория состоит из таких компонентов, как стратегический замысел, проектировка 

стратегических мер, долгосрочная политика кредитных организаций, отслеживание 

реализации стратегии и корректировка первоначально поставленных целей и задач.  

Анализ показывает, что на практике часто недооценивается проблема 

«стратегической среды», для которой характерны значительные, зачастую 

непредсказуемые, колебания, например спроса и предложения, как на рынке банковских 

услуг, так и в рамках производимой в регионе и внешней продукции.   

Практически выстраивается следующая логическая схема: стратегическая среда – 

стратегия развития банковской системы региона и ее инфраструктуры (оперативная 

реакция) – структура взаимодействия основных элементов региона (организация, 

информация, схема принятия решений и полномочий). Структура порождается 

стратегией.  

Однако все стратегии, как представляется, имеют разобщенный характер. В связи с 

этим предлагается переход к формированию сетевых банковских структур. В 

существующей классификации эти структуры не выделены, поскольку до сих пор 

методология их идентификации и формирования должным образом не оформлена.  

Согласно современным представлениям о сетевых структурах, это либо основной 

инструментарий так называемой е-коммерции, либо разновидность матричных структур. 

В первом случае речь идет о формировании сетевой системы хозяйства информационного 

общества, опирающегося на структуру глобальных вычислительных сетей. Однако в 

рамках финансово-кредитной системы, которая первой стала активно внедрять 

информационные технологии, возникли трудности, связанные с асимметрией между 

входящей и исходящей информацией.  

Участники глобальной информационной сети практически неограниченно 

потребляют циркулирующую в мировой сети информацию и одновременно ограничивают 

объем собственной исходящей информации. Очевидно, что устранение информационной 

асимметрии возможно в настоящее время лишь за счет снижения экономической 

безопасности обменивающихся информацией субъектов.   

В настоящее время казахстанская банковская система принимает характер частно-

государственной банковской системы. Однако любая система жизнеспособна, если имеет 

различные функциональные элементы. Государственная банковская система показала в 

прошлом веке свою неэффективность. Кроме того, укрупнение банков – явление не всегда 
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позитивное для развития банковского сектора, так как крупная структура, во-первых, 

трудно управляема, во-вторых, последствия от возможных финансовых проблем крупных 

банков значительно серьезнее, чем у мелких и средних банков. Структура реального 

сектора экономики включает крупные, средние и мелкие предприятия. Следовательно, 

кредитная система также должна быть представлена банками различной величины, 

которые обязательно найдут своего клиента. Задача мегарегулятора видится в адекватной 

оценке деятельности различных кредитных институтов в зависимости от их влияния на 

развитие реального сектора экономики.  

Необходимым видится стимулирование кредитования реального сектора 

экономики, торговли. Во всех развитых странах мира центральные банки снизили 

процентные ставки практически до минимума, сделав деньги максимально дешевыми. 

Например, Банк Англии объявил о снижении учетной ставки до 1,5%.  

Представляется, что Национальному Банку РК также надо изменить подход к 

определению ставки рефинансирования. Дорогие деньги ставят под вопрос сохранение и 

развитие национальной промышленности и торговли. Необходимо создание системы 

оценки кредитоспособности заемщика, адекватной его финансовому состоянию как в 

текущий момент времени, так и в перспективе с учетом меняющейся ситуации. Должна 

быть изменена оценка залога. В условиях падения цен на недвижимость и стоимость 

залога резко изменяется, что увеличивает стоимость кредита. Иными словами, методики 

оценки должны быть динамичными, т.е. соответствовать изменению параметров во 

времени в зависимости от изменения экономической ситуации.  

Слишком велика зависимость казахстанских банков от одной отрасли, а именно 

нефтедобывающей. Если в Европе на кредиты предприятиям одной отрасли приходится 5-

7% от общей суммы, то в Казахстане – 75-80%. Если банк кредитует нефтедобычу или 

нефтеобработку, то более ничего, если импорт продовольственных товаров – то он не дает 

денег даже нефтяникам. На самом деле за этим скрывается даже не зависимость от одной 

отрасли, а зависимость от одного клиента, либо большинство их клиентов аффилированы 

с одной финансово-промышленной группой.  

Казахстанские банки крайне малы по международным меркам. Новые правила к 

оценке банковских кризисов (Базель II) резко ограничивают доступ небольших банков из 

развивающихся стран к кредитным ресурсам мирового финансового рынка. Чтобы не 

наступил банковский кризис в Казахстане, нужна система профилактики банковских 

кризисов, которая должна учесть зарубежный опыт.  
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Қазақстан Республикасының Конституциясы заңмен бекітілген кӛлемде 

азаматтарға ақысыз медициналық кӛмек алуына құқылы болуына кепілдік береді. 

Республика азаматтарының денсаулығы мен амандығы «Қазақстан-2030» Стратегиясының 

ең бір аса маңызды ұзақ мерзімді басымдықтардың бірі ретінде анықталады. «Денсаулық 

сақтау жүйесі туралы» Заңына сәйкес денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдарының 

қаржымен қамтамасыз етілуі мемлекеттік бюджет, медициналық сақтандыру қаражаттары, 

ақылы медициналық қызмет кӛрсетуден түсетін қаржы, басқа да Қазақстан 

Республикасының заңдарына қайшы келмейтін қаржыландыру кӛздері арқылы жүзеге 

асырылады.  

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік және 

мемлекеттік емес секторлардан тұрады. 

Денсаулық сақтау жүйесі қызметін мемлекеттік реттеу және мемлекеттік 

бақылауын денсаулық сақтау саласындағы ӛкілетті орган жүргізеді (бүгінгі күнде – ҚР 

денсаулық сақтау Министрлігі). Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік реттеу 

азаматтардың денсаулық сақтау саласындағы құқығын қамтамасыз етуге кепілдік беруге 

бағытталады . Денсаулық сақтау ұйымдарын қаржыландыру келесі тәртіппен жүзеге 

асырылады. 

Денсаулық сақтау мемлекеттік емес ұйымдардың қаржымен қамтамасыз етілуі 

тӛмендегілер арқылы жүргізіледі: 

• кепілдік берілген кӛлемде ақысыз медициналық кӛмек кӛрсету үшін мемлекеттік 

бюджет қаражаттарынан; 

• медициналық сақтандыру қаражаттары; 

• ақылы негізде кӛрсетілген медициналық қызметтерден түскен қаражаттар; 

• Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да 

қаржыландыру кӛздері. 

Тегін медициналық қызметтің кепілдік берілген кӛлемде кӛрсетілуіне (бұдан әрі 

ТМККК) жұмсалған шығындардың қаржыландырылуы Қазақстан Республикасының 

заңнамаларына сәйкес жүзеге асырылады. 

Қоғамдық денсаулық сақтау, оның қаржыландырылуы мен ұйымдастырылуы 

мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігінің негізгі факторы – адам капиталының тұрақтылығы 

мен дамуын қамтамасыз етуде  аса маңызды рӛл атқарады. Денсаулық сақтау саласындағы 

сарапшылар мен медицина қызметкерлерінің мәліметтері бойынша әрбір адамның 

денсаулығына әсер ететін кӛптеген аспектілер бар, олар: қоршаған орта, зиянды әдеттер, 

дұрыс тамақтанбау, физикалық жүктемелер, спортпен шұғылдану және т.б. 

Ал емдеу қажеттілігі мен сырқаты бар адамның ӛмірін сақтап қалу мақсатын 

кӛздейтін қоғамдық денсаулық сақтаудың әсері тек 20% ғана шектеледі. Дегенмен, ұлт 

денсаулығына әсер ететін факторлар құрылымындағы қоғамдық денсаулықсақтау 

факторы маңыздылығын ӛте тӛмен кӛрсеткішіне қарамастан медицина факторын жоққа 

шығаруға болмайды. 

Мемлекет денсаулық құқығына денсаулық сақтау жүйесін тұрғындарға негізгі 

бӛлігін дәрі-дәрмектер құрайтын белгілі бір кепілдік берілген кӛлемде тегін медициналық 

кӛмек кӛрсетілуімен ұйымдастыру арқылы кепілдік береді. 
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Әрине, денсаулық сақтау шығындары тек медициналық препараттармен ғана 

шектелмейді, оған денсаулықтауға арналған күрделі инвестициялар шығындары 

(медициналық мекемелер құрылысы және ӛте қымбат медициналық жабдықтарды сатып 

алу), дәрігерлердің жалақысы, оларды оқыту, біліктілігін арттыру және т.б. кӛптеген 

шығындар жатқызылады. Мемлекеттік бюджет тарапынан бӛлінетін қаражаттар кӛлемін 

қарастыратын болсақ, олар 1 кестеде нақты бейнеленген[1]. 

 

Кесте 1 - 1999 - 2013 жылдар аралығында  денсаулық сақтауды  

қаржыландыру шығындары* 

Жылы  

Қаржыландыру 

барлығы (млн. 

теңге) 
Барлығы ТМККК, 

млн. теңге 

бір тұрғынға шығындар, теңге 

Барлығы 
соның ішінде 

ТМККК 

1 2 3 4 5 
1999 45 947,2   3 073,0   
2000 52 006,5   3 491,0   
2001 60 955,9 42 219,0 4 109,9 2 846,6 
2002 70 679,1 52 477,2 4 758,2 3 532,8 
2003 89 842,5 64 780,4 6 026,2 4 345,1 
2004 131 209,0 90 454,3 8 739,9 6 025,2 
2005 187 148,9 118 471,0 12 298,1 7 785,1 
2006 231 061,5 139 572,8 15 183,7 9 171,7 
2007 310 959,0 195 327,0 20 196,2 12 686,1 
2008 377 482,2 227 862,2 24 251,0 14 638,8 
2009 460 203,1 288 181,8 28 965,5 18 514,0 
2010 562 823,2 354 576,7 34 248,0 21 576,0 
2011 631 059,3 461 902,6 38 131,0 27 910,0 
2012 735159,9 562804,2 43795 33528 

2013 жылға 1 

шілдедегі  жағдай 

бойынша жоспар 824310,45 610715,2 49058 36116 

 

Кестеден байқағанымыздай,  жыл сайын денсаулық сақтау саласына арналған 

мемлекеттік шығындар экономика дамуының, тұрғындардың ӛмір сүру, экологиялық 

жағдаят, халықтың ділдік деңгейлеріне пропорционал абсолюттік мағынада ұлғайып 

отырады. Жүйе дамуының негізін ӛкілетті мемлекеттік орган – Денсаулық сақтау 

Министрлігі әзірлеген нормативті-құқықтық актілері құрайды.  

Денсаулықсақтау саласының заңнамасында 2009 жылдың қыркүйек айында 

қабылданған «Халық денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 

Республикасының Кодексі ерекше орын алады. 2011 жылдан 2015 жылға дейінгі 

денсаулықсақтау жүйесінің стратегиялық дамуы ҚР «Саламатты Қазақстан» денсаулық 

сақтау дамуының Мемлекеттік бағдарламасында қарастырылады.  Бағдарламада 380,4 

млрд.теңге деңгейінде республикалық және жергілікті бюджеттерден қаржыландыру 

кӛзделіп отыр, ал оның негізгі мақсаты «тұрақты әлеуметтік-демографиялық дамуды 

қамтамасыз ететін Қазақстан азаматтарының денсаулығын жақсарту» болып табылады.  

Бағдарлама аясында апаттар медицина қызметтерін аэромобильді госпитальмен 

және кӛппрофильді мобильді госпитальдармен жабдықтау, пневмококтық инфекцияға 

қарсы балаларға кезең-кезеңімен вакцинация жасауды енгізу, республикалық және 16 

аймақтық санитарлық авиация жұмысы қызметін үйлестіру мен бақылау орталықтарын 

ашу, балалардың мақсатты топтары мен үлкендерді В және С гепатиттеріне байланысты 

қарау жүргізу және оған қатысты препараттар алу, алғашқы медициналық-санитарлық 
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кӛмекке профилактикалық алдын-алу жұмыстарды (ауруларды алдын-ала анықтау, ауру 

асқынуының жоқтығы) ынталандыратын екі компонентті әрбір жан нормативін енгізу 

және ақысыз медициналық кӛмектің кепілдірілген кӛлемі (кәсіби медико-санитарлық 

кӛмек) аймақтардағы 1 адамға шаққандағы орта шығындарының теңестірілуін жүзеге 

асыру кӛзделеді. 

Бағдарлама міндеттері ретінде келесі бағыттар таңдалған: 

1) санитарлық-эпидемиологиялық саулықтың қамтамасыз етілуі мен азаматтар 

денсаулығын қорғау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық ӛзара 

әрекеттерді нығайту; 

2) денсаулық сақтаудың Бірыңғай ұлттық жүйесін дамыту және жетілдіру; 

3) медициналық және фармацевтикалық білімді жетілдіру, медициналық ғылым 

мен фармацевтикалық қызметті дамыту. 

Бағдарламада кӛзделген мақсатты индикаторлар: 

• халықтың 2015 жылға – 70 жасқа дейін ӛмір сүру болжам жасалған ұзақтығын 

арттыру;  

• 2015 жылға – 100 мың тірі болып туылғандардын 24,5 дейін ана ӛлімін қысқарту; 

• 2015 жылға – 1000 мың тірі туылғандардын 12,3 дейін нәрестелер ӛлімін 

қысқарту; 

• 2015 жылға – 1000 тұрғынның 7,62 дейін жалпы ӛлім санын азайту; 

• 2015 жылға – 100 мың адамның туберкулез ауруына шалдығыуын 94,7 дейін 

қысқарту; 

• 15-49 жас аралығында топ арасында АҚТҚ-инфекциясының таралуын 0,2-0,6% 

шеңберінде ұстап қалу. 

Аталған индикаторлар қазіргі таңдағы жағдаяттан, денсаулық сақтау дамуының 

айқындалған басымдықтарынан, мемлекеттік салымдар мен белгіленген іс-шаралардан 

туындап отыр. 

Жалпы республикалық бюджетте Денсаулық сақтау министрлігі бойынша 

үшжылдық кезеңге 1 333 млрд. теңге, (оның ішінде 2012 жылы – 459,3 млрд. теңге, 2013 

жылы – 443,7 млрд. теңге, 2014 жылы – 430,0 млрд. теңге сомасында қаражат) кӛзделген. 

 

Кесте 2- ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 2012–2014 жылдарға арналған 

шығындары (млрд. теңге) 
Іс-шаралардың атауы 2012 2013 2014 

1. Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда 

тегін медициналық кӛмектің кепілдік берілген кӛлемін 

кӛрсету (ТМККК), ТМККК кеңейту мен дәрiлiк заттарды және 

вакциналарды сатып алу; (Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін 

құруға) 

304,9 322,5 337,9 

2. Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша 

сектораралық және ведомствоаралық ӛзара іс-қимылды іске асыру 
19,5 4,9 1,8 

3. Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау 46,8 42,3 19,7 

4. Орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі 

бар мамандарды даярлау 
23,2 26,6 28,5 

5. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру 12,8 13,3 14,7 

6. Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық 

салауаттылығын қамтамасыз ету 
10,8 11,1 11,3 

7. Денсаулық сақтау жүйесін республикалық бюджеттен бірлесіп 

қаржыландыру есебінен реформалау 
10,7 4,9   

8. Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру 1,7 3,0 3,1 

9. Ӛзге де шығындар (білім беру және денсаулық сақтау ұйымдарына 

күрделі жӛндеу жүргізу, материалдық-техникалық жарақтандыру және 

т.б.) 

28,9 15,1 13 
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Жалпы алғанда, Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін құруға 2012–2014 

жылдары 965,3 млрд. теңге бӛлінетін болады, оның ішінде (млрд. теңге): 

 

Кесте 3- Біріңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі шеңберінде республикалық және 

жергілікті деңгейде ақысыз медициналық кӛмектің кепілдік берілген кӛлемін қамтамасыз 

ету, млр.теңге 
Іс-шаралардың атауы 2012 2013 2014 

Барлық шығындар: 304,9 322,5 337,9 

1. Стационарлық және стационарлық алмастыратын жағдайларда 

денсаулық сақтау ұйымдарына медициналық кӛмек кӛрсету 
210,4 220,4 227,9 

2. Санитариялық авиация қызметтерін сатып алу (ДДМБ) 2,2 3,3 3,8 

3. Медициналық-экономикалық тарифтер құрамында лизингке 

медициналық жабдық сатып алу (ДДМБ) 
0,5 0,5 0,5 

4. Экстракорпоралдық ұрықтандыруды жүргізу (ДДМБ) 0,4 0,5 0,5 

5. Науқастарды шетелде емдеу бойынша қызметтер кӛрсету 0,5 0,4 0,5 

6. Медициналық поездарды енгізу 0,1 0,1 0,1 

7. Жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын ақысыз 

медициналық кӛмектің кепілдік берілген кӛлемін қамтамасыз ету 

және кеңейту 

53,7 53,0 55,7 

8. Дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да 

иммунобиологиялық препараттарды сатып алу 
37,1 44,3 48,9 

 

Сонымен, денсаулық сақтау жүйесін одан әрі реформалау мақсатында Үкімет  

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011–2015 жылдарға 

арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын әзірлеген болатын. Жалпы 

«Саламатты Қазақстан» Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамыту 

мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 2012–2014 жылдары 219,0 млрд.теңге (2012 

жылы – 75,3 млрд. теңге, 2013 жылы – 69,4 млрд. теңге, 2014 жылы – 74,3 млрд. теңге) 

жоспарланды [2]. 

Бағдарлама шеңберінде апат медицинасы орталығын аэромобильдік госпитальмен 

және кӛпбейінді мобильді госпитальмен жарақтандыру, пневмококк инфекциясына қарсы 

балалар қауымын кезең-кезеңімен егуді енгізу, санитарлық авиация қызметінің 

іс әрекеттерін үйлестіру мен мониторингінің республикалық және 16 ӛңірлік 

орталықтарын құру, В және С гепатитіне балалар мен үлкендердің нысаналы топтарына 

шолу жүргізу және олар үшін препараттар сатып алу, профилактикалық жұмыстарды 

ынталандыра отырып (аурудың алдын алу, ауру салдарының болмауы) БМСК жан басына 

шаққандағы екі құрауышты нормативін енгізу және ӛңірлердегі 1 тұрғынға ТМККК 

(БМСК) кӛрсетуге арналған орташа шығындарды теңестіруді жүзеге асыруды кӛздейді. 

Сонымен бірге Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесі ауқымды 

кӛлемде әрі қарай құрылымдық реформа мен қаржыландыру жүйесінің жетілдірілуін аса 

қажет етеді: 

• денсаулық сақтауды қаржыландырудың бюджеттік үлгісі бӛлінген ақша 

қаражаттарының аздығына байланысты республика заңдарында белгіленген кепіл 

берілген кӛлемде тұрғындардың тегін медициналық кӛмекке деген қажеттілігін ӛтей 

алмай отыр; 

• халықтың басым кӛпшілігі үшін медициналық кӛмектің қол жетімділігі мен 

кӛрсетілетін қызмет сапасы тӛмендеді; 

• кепілдік берілген кӛлеммен азаматтарға ақылы негізде кӛрсетілетін медициналық 

қызмет арасында айқын шектеу болмау салдарынан тегін медициналық кӛмектің ақылы 

негіздегілермен алмастырылуы орын алуда;  

• медициналық қызметтердің «сатып алушы» (кім тӛлейтіні) және медициналық 

қызметтерді «жабдықтаушы» (медициналық ұйымдар) санаттары ажыратылмаған; 
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• ӛзінің тұрғылықты жерінен тыс азаматтардың тегін медициналық кӛмекті алу 

мүмкін еместігі; 

• кӛрсетілген медициналық кӛмек үшін бірыңғай тарифтік саясаттың жоқтығы. 

Осыған байланысты медициналық қызмет кӛрсету сапасы мен қол жетімділігіне 

кепілдік беретін, денсаулық сақтауды қаржылай қамтамасыз ету үлгісі мен оңтайлы 

ұйымдастыру құрылымын жасау мақсатында үш деңгейлі қаржыландыру үлгісі 

ұсынылады: 

• бірінші деңгей – мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын тегін медициналық 

кӛмектің кепіл берілген кӛлемі; 

• екінші деңгей – міндетті медициналық сақтандыру; 

• үшінші деңгей – міндетті медициналық сақтандыру бағдарламасы мен тегін 

медициналық кӛмектің кепіл берілген кӛлемінде қарастырылмайтын қызметтердің еркін 

медициналық сақтандырылуы, сондай-ақ ақылы қызметтер. 

Келтірілген іс-шаралардан басқа, республикалық бюджеттерден дамуға арналған 

нысаналы трансферттер есебінен қаржыландырылатын денсаулықсақтау нысандарының 

құрылысы жоспарланып отыр. Бұл ретте, қаражаттар, ең алдымен, туберкулезге қарсы 

ауруханалар, перзентханалар мен орталық аудандық ауруханалар құрылысы мен 

жӛндеулерге бағытталады.   
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Депозитный рынок Республики Казахстан является одним главных элементов 

финансового рынка государства, который за свою небольшую историю показал 

стремительный рост, резкое падение и стабилизацию. Несмотря на то, что нестабильность 

была вызвана мировым финансовым кризисом, который просто обострил внутренние 

проблемы в развитии финансового рынка, необходима разработка мер по минимизации 

негативных последствий дестабилизации финансового сектора государства. Одним из 

направлений совершенствования управления депозитным рынком может стать реализация 

со стороны государства и субъектов банковской системы активной депозитной политики, 

которая должна быть направлена на построение отношений нового типа, которые будут 

способны обеспечить устойчивость депозитного рынка. 

На развитие депозитного рынка оказывает воздействие множество факторов как 

финансового, так и не финансового характера. Как показывает статистика, в целом за 

время кризиса объем депозитов казахстанцев в банках не снизился. Это не характерный 

случай на рынке депозитов. То есть возникает необходимость исследования причин 

сохранения объема депозитов в казахстанских банках в условиях финансового кризиса. 

Изучение требуют факторы, которые оказали положительное влияние на стабильность 

казахстанского депозитного рынка. 

http://www/
mailto:taikonova@mail.ru
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На наш взгляд, у казахстанского депозитного рынка есть потенциал дальнейшего 

количественного и качественного развития. Большинство казахстанцев продолжают 

хранить сбережения в наличной форме, предпочитают инвестиции в недвижимость. 

Достаточно высокий уровень теневого бизнеса также является одной из причин низких 

темпов роста объемов депозитов юридических лиц.   

Необходимо исследование вопросов влияния проблем кредитного рынка, 

инвестиционного рынка, финансовой устойчивости коммерческих банков на развитие 

депозитного рынка. Казахстанские  банки сталкиваются с проблемой неэффективности 

использования привлеченных финансовых ресурсов. Актуальными являются вопросы 

формирования депозитной политики коммерческого банка с учетом множества факторов, 

с ориентиром на повышение прибыльности самого коммерческого банка. Так, при 

чрезмерно жесткой кредитной политике коммерческого банка снижаются объемы 

выданных кредитов, снижая прибыльность привлеченных депозитов. Возникают вопросы, 

какой должна быть депозитная политика банка, какие факторы необходимо учитывать при 

формировании депозитной политики, насколько депозитная политика должна быть 

мобильна и др.  

Не теряют актуальность вопросы формирования эффективной депозитной 

политики коммерческими банками Республики Казахстан. Депозитная политика должна 

строиться на научных подходах с учетом национальных особенностей участников 

депозитного рынка: уровня доверия к финансовой системе, уровня финансовой 

грамотности и пр. 

Можно утверждать, что депозитный рынок Республики Казахстан — наиболее 

динамичный сегмент финансового рынка, который при эффективной стратегии развития 

может в ближайшее время способствовать дальнейшему увеличению средств, 

привлекаемых внутри страны.  

Национальный банк Республики Казахстан ежегодно определяет основные 

направления денежно-кредитной политики. Основной целью НБ РК является обеспечение 

стабильности цен в Республике Казахстан. Для реализации основной цели на НБ РК 

возлагаются следующие задачи: 

- разработка и проведение денежно-кредитной политики государства; 

- обеспечение функционирования платежных систем; 

- осуществление валютного регулирования и валютного контроля; 

- содействие обеспечению стабильности финансовой системы; 

- регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых 

организаций, а также иных лиц в пределах компетенции; 

- обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов 

потребителей финансовых услуг; 

- осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной 

статистики и статистики внешнего сектора [1, с. 1].  

Вышеперечисленные цель и задачи НБ РК так или иначе влияют на депозитный 

рынок Республики Казахстан. И, как показывает рисунок 1, НБ РК успешно справляется с 

возложенными на него задачами. 
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Рисунок 1 — Динамика депозитов в депозитных организациях, млрд. тенге 

 

Рисунок 1 показывает, что суммы привлеченных депозитов с 2005 года 

увеличились в пять с половиной раз с 1654 млрд. тенге в 2005 году до 8 994 млрд. тенге в 

2012 году. Средний ежегодный прирост за восемь лет составил 125%. Наблюдалось 

некоторое замедление прироста после финансового кризиса в 2009 году — 121,5% (6574 

млрд. тенге), в 2010 году — 111,3 (7334 млрд. тенге), в 2011 году — 114,3% (8387 млрд. 

тенге), в 2012 году — 107,2% (8994 млрд. тенге). Тем не менее, депозитный рынок 

Республики Казахстан показал свою стабильность в структуре финансового рынка 

государства. Другие элементы финансового рынка оказались более чувствительными к 

нестабильности на мировом финансовом рынке. 

В результате роста сумм депозитов на счетах депозитных организаций, в целях 

повышения устойчивости внутренних источников при формировании базы фондирования 

банков, обеспечения стабильности финансовой системы и защиты интересов депозиторов 

в сентябре 2012 года было принято решение об увеличении уставного капитала АО 

«Казахстанский фонд гарантирования депозитов» на 13,31 млрд. тенге до 146,4 млрд. 

тенге. Таким образом, с момента открытия АО «Казахстанский фонд гарантирования 

депозитов» уставный фонд общества увеличился в 146 раз. 

Депозитный рынок и его структура вкладов реагирует на множество 

макроэкономических факторов. Это можно наблюдать на составленном нами рисунке 2. 

 
Рисунок 2 — Структура депозитных вкладов за 2005-2012 гг., %  

 

Рисунок 2 показывает, что в момент стабильности удельный вес вкладов 

физических лиц возрастает: в 2005 году — 35,5%, в 2006 году — 33,1%, в 2007 году 

36,8%. В кризисных 2008 и 2009 годах доля вкладов физических лиц составила 27,2% и 

http://www.predictor.kz/wp-content/uploads/2013/09/depozitkaz1.jpg
http://www.predictor.kz/wp-content/uploads/2013/09/depozitkaz3.jpg
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28,8% соответственно. С 2010 года наблюдается рост доли вкладов физических лиц с 

29,9% в 2010 году, до 32,5% в 2011 году и до 37,5% в 2012 году. Согласно данным этой 

схемы можно сделать вывод, что доверие казахстанцев к депозитному рынку (к 

банковской системе) в 2012 году стало выше, чем было 8 лет назад. Также можно 

утверждать, что в условиях нестабильности постоянство показывают не физические лица, 

а небанковские организации, которые менее оперативны и чувствительны к кризисным 

явлениям. 

Рассмотрим структуру депозитных вкладов в разрезе валюты вклада за 2005-2012 

годы на рисунке 3. Рисунок даст нам ответ о состоянии доверия к национальной валюте — 

казахстанскому тенге. 

 
Рисунок 3 — Структура депозитных вкладов по валюте вклада, 2005-2012 гг.,  %  

 

Итак, рисунок 3 показывает, что уровень доверия к казахстанскому тенге был низок 

на начало исследуемого периода — в 2005 году вклады в иностранной валюте составили 

41,9% и на пике мирового финансового кризиса — в 2009 году, когда вклады в 

иностранной валюте составили 43,7%. Наибольший уровень доверия (если основываться 

на структуре депозитов) к национальной валюте население испытывает в 2012 году — 

когда сумма вкладов в иностранной валюте сократилась до рекордных 29,8%. В 2012 году 

70,2% депозитных вкладов произведено в национальной валюте — это успех денежно-

кредитной политики НБ РК в сфере регулирования депозитного рынка.  

По рисунку 3, мы четко видим, что в момент кризисов население предпочитает 

доверять иностранным валютам, нежели национальной. Парадокс заключается в том, что 

именно зарубежные валюты показывают свою нестабильность, а не казахстанский тенге. 

На наш взгляд, необходима дальнейшая разъяснительная работа среди населения о том, 

что зарубежные валютные системы на текущий момент менее стабильны, чем 

национальная. Это подтверждается не только негативными прогнозами, но и уже 

наступившими финансовыми проблемами ряда европейских стран.  

Для разработки эффективной стратегии необходимо сосредоточиться на 

необходимой целевой группе вкладчиков – тех, кто чувствительнее реагирует на 

негативную информацию. Составим рисунок 4, который покажет тенденции структуры 

депозитных вкладов в момент финансовых проблем.  

http://www.predictor.kz/wp-content/uploads/2013/09/depozitkaz4.jpg
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Рисунок 4 — Структура депозитных вкладов по валюте вклада и юридической 

форме вкладчика, 2005-2012 гг, % 

Примечания: 

1.  ФЗ — физические лица, НЮЛ — небанковские юридические лица 

2.  Составлено автором по статистическим данным официального сайта НБ РК 

 

Итак, рисунок 5 демонстрирует нам, что острее всего на внешние кризисные 

явления реагируют вкладчики — физические лица. Так, в 2009 году их тенговые вклады 

составили всего 12,7% в структуре депозитных вкладов. Доля снизилась с 23,2% в 2007 

году, но к 2012 году доля тенговых вкладов физических лиц возросла до 22,9%. 

Как показывают данные рисунка 4, столь резкие колебания говорят о 

нестабильности тенговых депозитных вкладов. Менее болезненно реагируют 

небанковские юридические лица — доля их тенговых вкладов в 2009 году составила 

43,6%, — это больше, чем в стабильном 2005 и 2006 годах — соответственно 39,2% и 

42,5%. В 2012 году удельный вес тенговых вкладов небанковских юридических лиц 

составил 47,3%, уступая часть доли тенговых вкладов оптимистично настроенным 

физическим лицам. 

Таким образом, нами проанализированы основные тенденции развития 

депозитного рынка Республики Казахстан. На наш взгляд, депозитный рынок обладает 

достаточно высоким уровнем стабильности, который основан на доверии населения если 

не национальной валюте, то банковской системе в целом, то есть на безопасности 

хранения финансовых сбережений.  

Еще одним фактором роста депозитных вкладов физических лиц в национальной и 

иностранной валюте, на наш взгляд, является кризис в сфере строительства, который был 

вызван ипотечным кризисом банковской системы Республики Казахстан. Так, если до 

2008 года выгоднее было вкладывать свои сбережения в строительство недвижимости, а 

потом продавать или сдавать в аренду эту недвижимость, то после падения цен на 

недвижимость в 2008-2009 годах данный вид инвестиций вызывает у населения 

некоторые опасения.  

Итак, перейдем к следующей части нашего анализа динамики депозитного рынка – 

к анализу вкладов населения в банках второго уровня Республики Казахстан в разрезе 

видов депозитов. На основе данных официального сайта НБ РК  составим таблицу 1. 

 

 

 

 

 

http://www.predictor.kz/wp-content/uploads/2013/09/depozitkaz5.jpg
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Таблица 1 — Вклады населения в банках Казахстана, млн. тг. 

 Всего Вклады до 

востребования 

Условные вклады Срочные вклады 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2009 г. 1500 005 163 411 35323 2 629 871 705 891 591 881 

2010 г. 1936 312 183 728  112 512 2 159 1025 655 132 981757 

2011 г. 2249 814 249 255 47 396 4117 976 996 248 951 821 

2012 г. 3409 478 398 225 59 207 11 542 6017  1662 744 1 271744 

Примечание –Составлено автором по данным НБ РК 

 

Таблица 1 показывает, что вклады до востребования в национальной валюте 

увеличиваются с 163 411 млн. тенге в 2009 году до 398 225 млн. тенге в 2012 году. Рост 

доверия к финансовой системе страны повлиял на снижение вкладов до востребования в 

иностранной валюте с 112 512 млн. тенге в 2010 году до 59 207 млн. тенге в 2012 году. 

Условные вклады в национальной валюте составляют в 2009 году — 2 629 млн. 

тенге, а уже в 2012 году — 11 542 млн. тенге. В иностранной валюте условные вклады 

населения в 2009 году составляют 871 млн. тенге, а в 2012 году — 6 017 млн. тенге. То 

есть можно сделать вывод, что при стабильной экономике предпочтение населением 

отдается все же национальной валюте.  

Это подтверждает и динамика срочных вкладов населения, сумма которых в 

национальной валюте сокращается в 2010 году с 705 891 млн. тенге в 2009 году до 655 132 

млн. тенге, и увеличивается в 2011 году до 996 248 млн., в 2012 году до 1 662 744 млн. 

тенге. Таким образом, можно сделать вывод, что на выбор валюты вкладов населения 

влияет экономическое состояние страны и стабильность курса национальной валюты. 

Таким образом, анализ депозитного рынка Республики Казахстан показывает, что 

рынок имеет сильную зависимость от общей экономической ситуации в стране. Больший 

удельный вес в структуре депозитов занимают депозиты небанковских юридических лиц. 

Изменения соотношений депозитов в разрезе валюты вклада напрямую зависит от 

ожиданий населения изменения курса национальной валюты. 
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Среди главных проблем казахстанской экономики многие экономисты выделяют 

дефицит денежных средств на предприятиях для осуществления ими своей текущей и 

инвестиционной деятельности. Однако при ближайшем рассмотрении данной проблемы 

выясняется, что одной из причин этого дефицита является, как правило, низкая 

эффективность привлечения и использования денежных ресурсов, ограниченность 

применяемых при этом финансовых инструментов, технологий и механизмов. Поскольку 

финансовые инструменты и технологии всегда опираются на разработки финансовой 

науки и практики, то их применение особенно актуально при недостатке финансовых 

ресурсов. 

С другой стороны, управление денежными потоками входит в состав финансового 

менеджмента и осуществляется в рамках финансовой политики предприятия, 

понимаемой как общая финансовая идеология, которой придерживается предприятие для 

достижения общеэкономической цели его деятельности. Задачей финансовой политики 

является построение эффективной системы управления финансами, обеспечивающей 

достижение стратегических и тактических целей деятельности предприятия. 

Стратегический и тактический аспекты финансовой политики тесно 

взаимосвязаны: правильный выбор стратегии создает благоприятные возможности для 

решения тактических задач. Дело в том, что финансовая тактика: 

1) охватывает ряд конкретных практических мер, способов и приемов реализации 

выбранной финансовой стратегии; 

2) подчинена стратегии и в то же время корректирует отдельные направления 

использования и накопления финансовых ресурсов в рамках коротких отрезков времени; 

3) обеспечивает реализацию стратегических целей предприятия с наименьшими 

затратами времени и ресурсов в текущем периоде. 

Отсюда видно, что управление денежными потоками можно отнести к 

тактическому направлению финансовой политики предприятия. 

Финансовые ресурсы, относящиеся к сфере распределения, являются важным 

элементом воспроизводства и составляют основу системы управления материальными и 

денежными потоками предприятия. Финансовые ресурсы предприятия находятся в 

постоянном движении, управление которым и осуществляется в рамках финансового 

менеджмента. В свою очередь, денежные потоки предприятия представляют собой 

движение (притоки и оттоки) денежных средств на расчетном, валютном и иных счетах и 

в кассе предприятия в процессе его хозяйственной деятельности, в совокупности 

составляя его денежный оборот. 

Вот почему темпы стратегического развития и финансовая устойчивость 

предприятия в значительной мере определяются тем, насколько притоки и оттоки 

денежных средств синхронизированы между собой во времени и по объемам, поскольку 

высокий уровень такой синхронизации и обеспечивает ускоренную реализацию 

выбранных целей. 

Действительно, рациональное формирование денежных потоков способствует 

ритмичности операционного цикла предприятия и обеспечивает рост объемов 

mailto:keroline80@mail.ru
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производства и реализации продукции. При этом любое нарушение платежной 

дисциплины отрицательно сказывается на формировании производственных запасов 

сырья и материалов, уровне производительности труда, реализации готовой продукции, 

положении предприятия на рынке и т.п. Даже у предприятий, успешно работающих на 

рынке и генерирующих достаточную сумму прибыли, неплатежеспособность может 

возникать как следствие несбалансированности различных видов денежных потоков во 

времени. 

С другой стороны, управление денежными потоками является важным фактором 

ускорения оборота капитала предприятия. Это происходит за счет сокращения 

продолжительности операционного цикла, более экономного использования собственных 

и уменьшения потребности в заемных источниках денежных средств. Следовательно, 

эффективность работы предприятия полностью зависит от организации системы 

управления денежными потоками. Данная система создается для обеспечения выполнения 

краткосрочных и стратегических планов предприятия, сохранения платежеспособности и 

финансовой устойчивости, более рационального использования его активов и источников 

финансирования, а также минимизации затрат на финансирование хозяйственной 

деятельности. 

Если объектом управления в данной системе выступают денежные потоки 

предприятия, связанные с осуществлением различных хозяйственных и финансовых 

операций, то субъектом управления является финансовая служба, состав и численность 

которой зависит от размера, структуры предприятия, количества операций, направлений 

деятельности и других факторов: 

1) в малых предприятиях главный бухгалтер часто совмещает функции начальника 

финансового и планового отделов; 

2) в средних — выделяются бухгалтерия, отдел финансового планирования и 

оперативного управления; 

3) в крупных компаниях структура финансовой службы существенно расширяется 

— под общим руководством финансового директора находятся бухгалтерия, отделы 

финансового планирования и оперативного управления, а также аналитический отдел, 

отдел ценных бумаг и валют. 

Что же касается элементов системы управления денежными потоками, то к ним 

следует отнести финансовые методы и инструменты, нормативно-правовое, 

информационное и программное обеспечения: 

 среди финансовых методов, оказывающих непосредственное воздействие на 

организацию, динамику и структуру денежных потоков предприятия, можно выделить 

систему расчетов с дебиторами и кредиторами; взаимоотношения с учредителями 

(акционерами), контрагентами, государственными органами; кредитование; 

финансирование; фондообразование; инвестирование; страхование; налогообложение; 

факторинг и др.; 

 финансовые инструменты объединяют деньги, кредиты, налоги, формы расчетов, 

инвестиции, цены, векселя и другие инструменты фондового рынка, нормы амортизации, 

дивиденды, депозиты и прочие инструменты, состав которых определяется особенностями 

организации финансов на предприятии; 

 нормативно-правовое обеспечение предприятия состоит из системы 

государственных законодательно-нормативных актов, установленных норм и нормативов, 

устава хозяйствующего субъекта, внутренних приказов и распоряжений, договорной базы. 

 в современных условиях необходимым условием успеха бизнеса является 

своевременное получение информации и оперативное реагирование на нее, поэтому 

важным элементом управления денежными потоками предприятия является 

внутрифирменная информация. 
 использование прикладных бухгалтерских программ обеспечивает финансового 

менеджера учетной и часто аналитической информацией, поэтому к выбору таких 
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программ нужно подходить осторожно, выбирая такой программный продукт, который 
наиболее полно удовлетворял бы требованиям надежности, достоверности и прозрачности 
информации, гибкости в настройках под особенности бизнеса предприятия, а также 
соответствовал бы действующему законодательству. 

Таким образом, система управления денежными потоками на предприятии — это 
совокупность методов, инструментов и специфических приемов целенаправленного, 
непрерывного воздействия со стороны финансовой службы предприятия на движение 
денежных средств для достижения поставленной цели. 

Эффективное управление денежными потоками повышает степень финансовой и 
производственной гибкости компании, так как приводит к: 

 улучшению оперативного управления, особенно с точки зрения 
сбалансированности поступлений и расходования денежных средств; 

 увеличению объемов продаж и оптимизации затрат за счет больших 
возможностей маневрирования ресурсами компании; 

 повышению эффективности управления долговыми обязательствами и 
стоимостью их обслуживания, улучшению условий переговоров с кредиторами и 
поставщиками; 

 созданию надежной базы для оценки эффективности работы каждого из 
подразделений компании, ее финансового состояния в целом; 

 повышению ликвидности компании. 
В результате высокий уровень синхронизации поступлений и расходований 

денежных средств по объему и во времени позволяет снизить реальную потребность 
предприятия в текущем и страховом остатках денежных активов, обслуживающих 
основную деятельность, а также резерв инвестиционных ресурсов для осуществления 
реального инвестирования. 

Такое балансирование притоков и оттоков денежных средств на стадии 
планирования осуществляется путем разработки бюджета движения денежных средств 
(БДДС), формат которого зависит от особенностей бизнеса конкретного предприятия. 
Результатом расчетов является определение чистого денежного потока за бюджетный 
период, отражаемого отдельной строкой как «кассовый рост или уменьшение» в 
зависимости от своего значения (положительного или отрицательного) и сальдо денежных 
средств на конец планового периода. Если последнее отрицательно или меньше 
минимально установленного норматива, то, во-первых, проводится анализ притоков и 
оттоков денежных средств с целью выявления дополнительных резервов, а во-вторых, 
составляется кредитный план по привлечению внешних источников финансирования. 

Решение о привлечении кредита принимается при условии большей экономической 
целесообразности данного способа внешнего финансирования по сравнению с прочими 
имеющимися в наличии способами покрытия кассового разрыва (увеличение 
авансирования от покупателей, изменение условий коммерческого кредита, прирост 
устойчивых пассивов). В настоящее время банки предлагают различные кредитные 
продукты: овердрафт, срочные кредиты, кредитные линии, банковские гарантии, 
аккредитивы и др. Для устранения краткосрочных кассовых разрывов предпочтительным 
считается использование овердрафта, но при постоянном использовании заемного 
капитала выбор видов кредитных продуктов должен основываться на учете действия 
финансового и операционного рычагов. 

На стадии оперативного управления синхронизация денежных потоков 
осуществляется посредством составления и выполнения платежного календаря, 
отражающего конкретные сроки, объемы, источники поступлений и направления 
расходования денежных средств. 

Все факторы, влияющие на формирование денежных потоков, можно разделить на 
внешние и внутренние. К внешним факторам относятся: конъюнктура товарного и 
финансового рынков, система налогообложения предприятий, сложившаяся практика 
кредитования поставщиков и покупателей продукции (правила делового оборота), система 



210 

 

осуществления расчетных операций хозяйствующих субъектов, доступность внешних 
источников финансирования (кредитов, займов, целевого финансирования). 

Среди внутренних факторов следует выделить стадию жизненного цикла, на 
которой находится предприятие, продолжительность операционного и производственного 
циклов, сезонность производства и реализации продукции, амортизационную политику 
предприятия, неотложность инвестиционных программ, личные качества и 
профессионализм руководящего звена предприятия. 

Построение системы управления денежными потоками предприятия базируется на 
следующих принципах: 

 информативной достоверности и прозрачности; 
 плановости и контроля; 
 платежеспособности и ликвидности; 
 рациональности и эффективности. 

Основой управления является наличие оперативной и достоверной учетной 
информации, формируемой на базе бухгалтерского и управленческого учета. Состав такой 
информации весьма разнообразен: движение средств на счетах и в кассе предприятия, 
дебиторская и кредиторская задолженность предприятия, бюджеты налоговых платежей, 
графики выдачи и погашения кредитов, уплаты процентов, бюджеты предстоящих 
закупок, требующих предварительной оплаты, и многое другое. Сама же информация 
поступает из различных источников, ее сбор и систематизация должны быть отлажены с 
особой тщательностью, поскольку запаздывание и ошибки при предоставлении 
информации могут привести к серьезным последствиям для всей компании в целом. При 
этом каждое предприятие самостоятельно определяет формат предоставления, 
периодичность сбора информации, схему документооборота. 

Но главная роль в управлении денежными потоками отводится обеспечению их 
сбалансированности по видам, объемам, временным интервалам и другим существенным 
характеристикам. Чтобы успешно решить эту задачу, нужно внедрить на предприятии 
системы планирования, учета, анализа и контроля. Ведь планирование хозяйственной 
деятельности предприятия в целом и движения денежных потоков в частности 
существенно повышает эффективность управления денежными потоками, что приводит к: 

 сокращению текущих потребностей предприятия в них на основе увеличения 
оборачиваемости денежных активов и дебиторской задолженности, а также выбора 
рациональной структуры денежных потоков; 

 эффективному использованию временно свободных денежных средств (в том 
числе страховых остатков) путем осуществления финансовых инвестиций предприятия. 

 обеспечению профицита денежных средств и необходимой платежеспособности 
предприятия в текущем периоде путем синхронизации положительного и отрицательного 
денежного потока в разрезе каждого временного интервала. 

Таким образом, управление денежными потоками — важнейший элемент 
финансовой политики предприятия, оно пронизывает всю систему управления 
предприятия. Важность и значение управления денежными потоками на предприятии 
трудно переоценить, поскольку от его качества и эффективности зависит не только 
устойчивость предприятия в конкретный период времени, но и способность к 
дальнейшему развитию, достижению финансового успеха на долгую перспективу. 
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Несие жүйесі – несие қатынастарын ұйымдастыратын несие қатынастарымен 

институттарының жиынтығы. 

Қазіргі несие жүйесі несие мен ақша айналысын, нақты ақшасыз есеп айрысуды 

және жинақтау ісін, сондай – ақ халықаралық есеп айрысу және несие қатынастарын 

ұйымдастыруды жүзеге асыратын кӛптеген алуан түрлі мекемелерден тұрады. Несие 

жүйесінің қызметінен  несие қатынастары туындайды. Несие қатынастарының мазмұнын 

несие мекемелерінде әр түрлі субьектілердің уақытша бос ақша капиталдарын 

шоғырландырып және оларды белгілі бір мерзімнен кейін және белгілі бір тӛлем ақымен 

қайтару үшін бӛліп беру анықтайды. Сонымен бірге несие жүйесі мемлекеттің ақша 

айналымын реттеп, ақша қаражатының экономиканың бір саласынан екінші саласына 

ауысуын қамтамасыз ету арқылы ӛндірістің тиімділігін арттыруға ықпал етеді. Несие 

жүйесі арқылы кәсіпорындардың, ұйымдардың және халықтың ақшалы есеп айрысуы мен 

тӛлемдері жүргізіліп, сондай-ақ әр түрлі несиелік, сақтандыру, делдалдық, 

инвестициялық, сенімділік, кеңес беру және сол сияқты кӛптеген операциялар ӛтеді. 

Несие жүйесінің маңызы мен ел экономикасындағы рӛлі біраз кӛрсеткіштермен; 

атап айтқанда: ақша салымдарының жалпы кӛлемімен, кәсіпорындар мен мекемелердің 

негізгі және айналмалы капиталын қалыптастырудағы банктік қарыздың үлесімен, 

жиынтық тӛлем айналымымен және тағы да басқалармен сипатталады. Мысалы, әрбір 

қоғамның даму тарихындағы белгілі бір кезенге және қоғамдық-экономикалық 

формацияның ӛзіне тән несие жүйесінің құрылымы болады. 

Несие жүйесі арқылы кәсіпорындардың, ұйымдардың және халықтың ақшалы есеп 

айрысуы мен тӛлемдері жүргізіліп, сондай-ақ әр түрлі несиелік, сақтандыру, делдалдық, 

инвестициялық, сенімділік, кеңес беру және сол сияқты кӛптеген операциялар ӛтеді. 

Несиелеу жүйесі негізінен үш элементтен тұрады. 

 Несиелеусубьектісі; 

 несиенің қамтамастығы; 

 несиелеуобьектісі[1.79б]. 

Несиелеужүйесініңбұлэлементтерібір-біріненажыратуғаболмайды.  Несиелеу 

мәмілесіндегі жетістік осы элементтердің бірін-бірі толықтырған жағдайда қалыптасады.   

Орталықтанған экономикада несиелеу обьектісіне кӛп кӛңіл аударады.  Несиелеу обьектісі 

болған жағдайда кәсіпорындар мен мекемелер банктік несие алуына құқылы болады. 

Мұндай обьектілер әрқашан да  табылды.  Кейбір кәсіпорындар меншікті және қарыз 

қаражаттарын үнемі пайдалануға мүдделік бермегендіктен тауарлы-материалдық 

құндылықтардың белгіленген шамадан тыс артық қорларын жинайды. Ӛндірістік 

шығындарды артық жұмсайды, сӛйтіп қосымша қаражаттарды тартуды қажетсінеді.  Осы 

үш элементтің жиынтығы несиелеу жүйесін білдіреді. Бірақ кейде несиелеу процесінің 

мүмкіндігін шешу үшін осы үш элементтің бірі жеткілікті сияқты болып кӛрінеді. 

Несиелеу жүйесінің тағы бір элементі бар. Ол сенімділік. Бұл кредит түсінігінің ӛзінен 

туындайды. Латын «кредо» - сенемін деген ұғымды білдіреді. Кредитте екі жақтың 

қатынасатыны белгілі:  кредитор және қарызалушы. Олардың арасында 

қайтарымдылықтың негізінде қарызға берілетін құн қозғалысы жүреді. Бұл қозғалыс 

екеуінің арасында сӛзсіз мынадай сенімділік қатынасын тудырады: қарыз алушы банктің 
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қарызды уақытында және қажетті соммада беретініне сенімді.  Ӛз кезегінде қарыз беруші 

қарыз алушының сол кредиттін ақты мақсатқа жұмсап уақытында пайызбен қайтаруына 

сенімді[2.47б]. 

Қазақстандағы несиелендіру жүйесінің барлық элементтерін қарастыра келе, 

келесідей проблемаларды белгілеуге болады: несиелендіру обьектісінің кӛпшілігі үстеме 

қаржы, негізгі субьектісі экономиканың ӛндірістік емес секторлары, несиені қамтамасыз 

ететін негізгі «залог» болып қалмақ, яғни несиені қамтамасыз ету жүйесі дамымаған. 

Қазіргі несиелендіру жүйесі экономиканың дамуын қамтамасыз ете алмайды. Бірақ 

сонымен қатар банктер әзірге активтердің жетіспеуіне байланысты экономиканы қажетті 

құралдармен қамтамасыз ете алмайды және де шынайы секторды банктердің 

несиелендіруінің ӛсу мүмкіндігі жүйелік қауіптің кӛбеюіне әкеледі. Несие қаупі 

Қазақстандық  банктердің тұрақты болмауының маңызды факторы болып саналады, 

сондықтан да банктердің қаншалықты дәрежеде оларды минимилизациялауына 

байланысты банк секторының одан әрі дамуы әсер етеді. Осы орайда несие жүйесін 

жетілдіруде  мемлекеттің қолдауы қажет. Мемлекет ауыл шаруашылығын, жеңіл және 

тамақ ӛнеркәсібін несиелендіруді мықтап қолға алу қажет, соның ішінде олардың ескірген 

ӛндірістік қорларын жаңартып, жаңа техналогияны қолдану керек. Бұндай мәселелердің 

шешілуі бәсекелес ӛнімді шығарып, экспорттық нәтижесіз құрылымын ӛзгертіп, 

ӛндірістің алға жылжуын кӛтереді. Бұдан шығатын қорытынды  үш блоктан тұратын 

несиелендіру процесін ұйымдастыру ұсынылды, олар: аккумуляция блогі, несиелендіру 

блогі және ақы тӛлеу блогі[3.4б]. 

Экономикасы дамыған елдердің банк депозиттерін сақтандыру  сақтандырудың 

нәтижелі жүйесі  ірі және ұсақ банктерді де қамту керек, жеке меншіктің әр түрінің 

жазылу әдісінің ерекшелігін ескеріп, тек жеке тұлғаларды ғана емес, кәсіпорындарды да 

қамтуы керек. Мемлекеттік банктердің жазылу шығынын жеке несие ұйымдарын кӛтеруі 

мүмкін. Бұл негізінен сақтандыру сыйақысының ӛсуі арқылы жүргізіледі. Ережелер, есеп 

беру жұмысы, ссуда бағамы, аудит бақылау және тағы басқа халықаралық стандартқа сай 

болуы керек.  

Несие алмас бұрын мынаны білу қажет, яғни бұл процес – одардың үш негізгі 

элементінің  арақатынасының нәтижесіжәне олардың әр біреуі терең, делдалды анализді 

керек етеді. Сонымен қатар ішкі факторлар болады. Ол несиелеуге әсерін тигізеді және де 

оған мұқият кӛңіл бӛлу керек. Тек сонда ғана комплекстік анализде несиелеу процесі 

қауіпті болмайды  және банктер мен клиенттеріне табыс әкеледі.           
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Проблемы качества ссудного портфеля БВУ 
 

Сорокина Л.В.,  доцент АЭСА 

Алматинская  академия экономики и статистики, г. Павлодар 

E-mail: larisa_sorokina_1961@mail.ru 

 

Председатель Нацбанка Кайрат Келимбетов назвал казахстанский банковский 

сектор «чемпионом мира по плохим кредитам». Уровень просроченных займов в 

казахстанской банковской системе превышает 30 процентов. Он считает, что именно 

уровень плохих кредитов, а не недостаток долгосрочного фондирования, о котором любят 

говорить банки, является главным сдерживающим фактором для большей активности в 

кредитовании[1]. 

Рассмотрим структуру кредитных портфелей казахстанских банков, 

представленную в таблице 1, составленной по данным Национального Банка РК. 

 

Таблица 1 

Динамика изменения доли ссудного портфеля по казахстанской банковской 

системе за 2010 – 2012 годы 

Наименование банка 

на 1.01.2011 г. на 1.01.2012 г. на 1.01.2013 г. 

млрд. 

тенге 

доля, в 

% 

млрд. 

тенге 

доля, в 

% 

млрд. 

тенге 

доля, в 

% 

АО «Казкоммерцбанк» 2 344,3 25,9 2 297,5 21,9 2 398,9 20,6 

АО «БТА Банк» 1 644,7 18,1 2 090,4 20,0 2 061,6 17,7 

АО «Народный Банк 

Казахстана» 
1 224,4 13,5 1 371,6 13,1 1 534,5 13,2 

АО  «Банк 

ЦентрКредит» 
719,9 7,9 805,6 7,7 851,9 7,3 

АО «АТФБанк» 849,5 9,4 863,3 8,2 769,3 6,6 

АО «Альянс Банк» 545,5 6,1 535,1 5,1 593,9 5,1 

ДБ АО «Сбербанк» 176,6 1,9 359,3 3,4 529,3 4,5 

АО «Цеснабанк» 149,3 1,6 332,7 3,2 475,1 4,1 

АО «Kaspi Bank» 288,7 3,3 361,4 3,5 485,4 4,2 

АО «Евразийский 

Банк» 
227,6 2,5 270,0 2,6 368,1 3,2 

Остальные банки 885,4 9,8 1185,9 11,3 1589,9 13,5 

Итого по банковской 

системе 
9 065,9 100 10 472,8 100 11 657,9 100 

 

Анализируя динамику изменения доли ссудного портфеля отдельных банков в 

общей структуре кредитного рынка можно сказать, что за последние годы серьезных 

изменений в структуре первой десятки банков не произошло, правда наблюдается 

тенденция уменьшения доли системообразующих банков в пользу менее крупных. Но 

первые три позиции остались неизменными. Необходимо отметить, что в данной 

динамике отражен ссудный портфель только банка, без консолидации с дочерними 

структурами. Первую позицию стабильно занимает АО «Казкоммерцбанк», АО «БТА 

Банк» занимает вторую позицию, это при том, что ежегодно он больше всех списывает 
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убыточные кредиты за баланс банка, за счет созданных провизий. АО «АТФБанк» 

снижает свою долю из года в год, если в 2010 году он занимал четвертую позицию, то в 

2012 году переместился на  пятую, пропустив вперед АО  «Банк ЦентрКредит». 

АО «Альянс Банк» стабильно занимает шестую позицию. Хорошие темпы 

прироста ссудного портфеля показывают ДБ АО «Сбербанк», АО «Цеснабанк» и АО 

«Kaspi Bank». 

У тех банков, где удельный вес нерабочих кредитов ниже, чем в среднем по 

банковскому сектору, уже сейчас виден рост кредитования. При этом, с одной стороны, 

диапазон показателей кредитования различный, сейчас хороший рост показывают банки 

со средними по объему основными показателями.  

Динамику списаний и их долю к общему кредитному портфелю всех банков 

второго уровня можно проследить на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика списаний и отношение кредитов, списанных за баланс,  

к совокупному ссудному портфелю 

 

Как видно из рисунка 1 основной пик по списанию кредитов за баланс приходится 

на 2010 год, причем наибольшую долю списаний имеют банки, прошедшие процедуру 

реструктуризации долгов, а из них в свою очередь основная доля списаний приходится на 

АО «БТА Банк».  

В разрезе банков списания кредитов за баланс можно проследить на основании 

данных таблицы 2. 
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Таблица 2 
 Динамика списаний кредитов за баланс и их доля к общему кредитному портфелю 

в разрезе банков за 2010 – 2012 годы  
 

 
Наименование банка 

На 1.01.2011г. На 1.01.2012 г. На 1.01.2013 г. 

Кредиты, списанные 
за баланс  

Кредиты, 
списанные за 

баланс  

Кредиты, 
списанные за 

баланс  

сумма 
млрд. тенге 

доля в 
кредита

х, % 

сумма,  
млрд. 
тенге 

доля в 
кредит
ах, % 

сумма,  
млрд. 
тенге 

доля в 
кредит
ах, % 

АО «БТА Банк» 788,7 48,0 319,7 15,3 324,6 15,8 

АО 
«Казкоммерцбанк» 

29,8 1,3 0,3 0,0 0,3 0,0 

АО «Народный Банк 
Казахстана» 

3,9 0,3 4,9 0,4 4,7 0,3 

АО  «Банк 
ЦентрКредит» 

20,6 2,9 19,1 2,4 18,7 2,2 

АО «АТФБанк» – – 35,3 4,1 43,6 5,7 

АО «Альянс Банк» 72,9 13,4 87,6 16,4 94,2 15,9 

ДБ АО «Сбербанк» 1,1 0,6 0,9 0,3 0,9 0,2 

АО «Цеснабанк» 1,3 0,9 1,3 0,4 1,6 0,3 

АО «Kaspi Bank» 4,2 1,5 4,1 1,1 4,1 0,9 

АО «Евразийский 
Банк» 

3,0 1,3 2,2 0.8 1,5 0,4 

Остальные банки 68,1 7,7 55,2 4,7 61,1 3,8 

Итого по банковской 
системе 

993,6 11,0 530,6 5,1 555,3 4,8 

Из данных таблицы 2 видно, что в процессе того, что банковская система 
постепенно начинает выходить из кризисной ситуации и списывать невозвратные долги за 
баланс за счет созданных провизий. Тем самым расчищается кредитный портфель, 
улучшается его качество и появляются перспективы для дальнейшего кредитования 
экономики и населения. 

При этом одной из основных проблем банковского сектора остается качество 
кредитного портфеля. Доля неработающих кредитов в структуре ссудного портфеля 
банков на 1 января 2011 года продолжает оставаться на довольно высоком уровне – 32,6 
процентов или 2954,9 миллиарда тенге. Большая часть подобных займов приходится на 
АО «БТА Банк» и АО «Альянс Банк». На 1 января 2012 года этот показатель составил уже 
35,1 процента или 3670,9 миллиарда тенге, через год он возрос до 36,7 процента или 
4277,9 миллиарда тенге. Причем 87 процентов неработающих кредитов приходится на АО 
«БТА Банк». 

В целом рост кредитных портфелей многих банков РК за последние годы в 
основном вызван потребительским кредитованием. К примеру, по итогу второго 
полугодия доля потребительских кредитов в портфелях БВУ РК выросла до 17,3 
процентов против 13,3 процентов годом ранее. По разным подсчетам, ежегодно 
потребительские портфели казахстанских банков растут на 45–70 процентов. [2] 

По данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Национального Банка РК, за последний год рост выдачи кредитов 
физическим лицам вырос на 31,5 процентов и на первое июля текущего года их объем 
составил 2,9 триллионов тенге. Доля потребительских займов в общей структуре ссудного 
портфеля казахстанского банковского сектора за отчетный год увеличилась на 3,8 
процентов, с 10,7 процентов до 14,5 процентов (1,8 триллионов тенге) на первое июля 
2013 года. В среднем на одного казахстанца сейчас приходится более 700 долларов 
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потребительских кредитов. Кроме того в текущем году объем выданных потребительских 
кредитов составил 42 процентов от республиканского фонда заработной платы (за январь 
– август 2013 года выдано: потребительских кредитов на 1,3 триллиона, официальных 
зарплат на 3 триллиона тенге). В прошлом году выданные потребительских кредиты к 
зарплатному фонду составляли 29,5 процентов, а в 2011 – 22,4 процентов. [3] 

В результате угрозы еще большего ухудшения кредитных портфелей банка с 1 
января 2014 года к банкам, в чьих портфелях более 35 процентов кредитов – 
потребительские (в частности, необеспеченные), Национальный Банк РК повышает 
требования по достаточности капитала. [2] 

Для оценки качества кредитного портфеля банковской системы за последние годы 
рассмотрим таблицу 3. 

 
Таблица 3 
Динамика качества ссудного портфеля банковской системы Казахстана за 2010 – 

2012 годы 
 

Классификаци
я кредитов 

1.01.2010 год 1.01.2011 год 1.01.2012 год 1.01.2013 год 
сумма 
основн

ого 
долга 
(млрд.
тенге) 

в % к 
итогу 

сумма 
основно
го долга 
(млрд.те

нге) 

в % к 
итогу 

сумма 
основно
го долга 
(млрд.те

нге) 

в % к 
итогу 

сумма 
основн

ого 
долга 
(млрд.
тенге) 

в % к 
итогу 

Всего ссудный 
портфель 

9638,9 100 9065,9 100 10472,8 100 
11657,

9 
100 

Стандартные  2449,4 25,4 2389,4 26,4 2686,7 25,7 3302,0 28,3 
Сомнительные 4241,9 44,0 4858,2 53,6 5479,3 52,2 5069,9 43,5 
Сомнительные 
1 категории 

1679,6
9 

17,4 1598,8 17,6 1599,5 15,3 1600,9 13,7 

Сомнительные 
2 категории 

376,27 3,9 573,3 6,3 685,7 6,5 729,8 6,3 

Сомнительные 
3 категории 

1265,4
4 

13,1 954,3 10,5 1301,1 12,4 1364,5 11,7 

Сомнительные 
4 категории 

694,94 7,2 486,4 5,4 430,5 4,1 493,1 4,2 

Сомнительные 
5 категории 

694,94 7,2 1245,4 13,7 1462,5 14,0 881,7 7,6 

Безнадежные 2947,6 30,6 1818,3 20,1 2306,8 22,0 3286,0 28,2 

 
В таблице 3 представлена классификация кредитов по качеству, в соответствии с 

требованиями Национального Банка РК. Сокращение безнадежных кредитов за 2010 год 
объясняется тем, что согласно данным таблицы 2 – 993,57 миллиардов тенге было списано 
с баланса банков и отнесено на забалансовые счета. В результате безнадежные кредиты 
сократились почти на 10 процентов, или на 1129,3 миллиарда тенге. Не смотря на то, что 
за 2011 и 2012 годы тоже происходили списания соответственно на  530,6 миллиардов 
тенге и 555,3 миллиардов тенге, качество кредитного портфеля в эти годы стабильно 
снижается. Так, при увеличении доли стандартных кредитов до 28,3 процента за счет 
новых выдач, в то же время растут безнадежные кредиты. Их доля на 1.01.13 года уже 
составила 28,2 процента. 

Банки осознают наличие сложностей у многих заемщиков и оказывают им 
определенную поддержку, что выражается в применяемых программах реструктуризации 
проблемных кредитов. В рамках реструктуризации предусматриваются различные 
преференции, например, отмена начисленных штрафных санкций, получение временной 
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отсрочки по ежемесячным платежам банку с переносом задолженности на платежи 
будущих периодов, временное уменьшение размера ежемесячного платежа, пролонгация 
кредита, списание просроченных платежей в случае полного погашения кредита, могут 
снижаться процентные ставки.  То есть все меры реструктуризации направлены на 
снижение долговой нагрузки заемщиков. 

В таблице 4 представлена динамика сформированных провизий по кредитам и их 
доля к общему кредитному портфелю. 

 
Таблица 4  
Динамика сформированных провизий по кредитам и их доля к общему кредитному 

портфелю в разрезе банков за 2010 – 2012 годы  
 

 
Наименование банка 

На 1.01.2011г. На 1.01.2012 г. На 1.01.2013 г. 

Сформированные 
провизии 

Сформированные 
провизии 

Сформированные 
провизии 

сумма, 
млрд. 
тенге 

доля в 
кредит
ах, % 

сумма,  
млрд. 
тенге 

доля в 
кредит
ах, % 

сумма,  
млрд. 
тенге 

доля в 
кредит
ах, % 

АО «БТА Банк» 921,8 56,1 1303,3 62,4 1783,8 86,5 

АО «Альянс Банк» 318,9 58,5 241,6 45,2 243,0 40,9 

АО «Казкоммерцбанк» 724,1 30,9 818,3 35,6 910,3 38,0 

АО «Народный Банк 
Казахстана» 

285,7 23,3 325,2 23,7 335,0 21,8 

АО  «Банк 
ЦентрКредит» 

109,6 15,2 128,9 16,0 138,0 16,2 

АО «АТФБанк» 128,2 15,1 172,3 20,0 177,7 23,1 

ДБ АО «Сбербанк» 11,8 6,7 19,2 5,3 27,3 5,2 

АО «Цеснабанк» 10,2 6,8 11,9 3,6 18,28 3,9 

АО «Kaspi Bank» 40,7 14,1 59,3 16,4 76,2 15,7 

АО «Евразийский Банк» 23,5 10,3 26,9 10,0 30,4 8,3 

Остальные банки 231,0 26,1 258,8 21,8 268,1 16,9 

Итого по банковской 
системе 

2805,5 31,0 3365,7 32,1 4008,1 34,4 

 
Наибольшая доля сформированных провизий к кредитному портфелю 

принадлежит АО «БТА Банк» и их доля постоянно увеличивается, что говорит об 
ухудшении качества портфеля этого банка. В целом же по банковской системе в основном 
наблюдается сокращение доли провизий к общему объему кредитов. Что свидетельствует 
об оживлении кредитного рынка. АО «БТА Банк» существенно снижает показатели 
банковской системы. Поэтому очень часто в официальных данных этот банк исключается 
из общей статистики. 

Подводя итог, можно констатировать следующее: в 2012 г. наблюдается 
незначительное снижение доли неработающих займов банков (без учета АО «БТА Банк»), 
прежде всего за счет опережающего роста вновь выдаваемых займов,  преимущественно 
потребительских.  

Аналитики и банки считают, что в 2014 году ссудный портфель БВУ Казахстана 
должен стабилизироваться, так как экономика набирает обороты, и заинтересованность в 
кредитах теперь проявляют не только госсектор и нефтяная отрасль.  

Качество ссудного портфеля становится одним из основных конкурентных 
преимуществ на рынке банковских услуг, поскольку незначительная доля неработающих 
займов в кредитных портфелях банков позволяет получать больше процентной маржи на 
единицу размещенных активов, более гибко подходить к ценообразованию финансовых 
продуктов, а также минимизировать расходы на формирование провизий и 
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восстановление стоимости активов.  
Погашение просроченных ссуд, кроме прочего, помогло бы восстановлению рынка 

кредитования. Как показывает практика, улучшение ценовой конъюнктуры, высокие 
темпы роста ВВП не гарантируют автоматического решения проблемы безнадежных 
долгов в банковской системе, улучшения кредитных условий. Поэтому наличие больших 
объемов проблемных ссуд может стать тормозом для роста, а неудовлетворительное 
качество кредитного портфеля банков, скорее всего, будет еще длительное время 
оказывать негативное влияние на показатели банковской системы.  

С 2014 года казахстанским банкам будет «запрещено» иметь неработающих займов 
свыше 20% от портфеля. Национальный банк Казахстана установил пороговые значения 
на долю неработающих кредитов (NPL) в ссудном портфеле коммерческих банков - с 1 
января 2014 года в размере не более 20%, с 1 января 2015 года - не более 15%. При 
несоблюдении этих пороговых значений, помимо штрафных санкций, руководство может 
быть отстранено от управления финансовой организацией. [4] Как видно из данных 
приве6денных выше некоторым банкам будет очень сложно выполнить данное 
ограничение и довести качество ссудного портфеля до требуемых параметров. 
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Оптимизация структуры доходов и расходов банков может стать реальным 

инструментом в стремлении сохранить и увеличить уровень их прибыльности. 

Целью анализа банковской деятельности с точки зрения ее финансовых 

результатов является выявление резервов роста прибыльности банка и на этой основе 

формулирование рекомендаций руководству банка по проведению соответствующей 

политики в области пассивных и активных операций.Все производственные расходы и 

полученные доходы учитываются  про результативным счетам банка, которые иначе 

называются счетами прибылей и убытков[1].
 

Необходимо отметить, что определяющим фактором снижения доходности банков 

являются внешние рыночные условия - дефицит ликвидности и повышение стоимости 

ресурсов. Показатели процентной маржи и процентного спреда также имеют тенденцию к 

снижению практически у всех банков. При этом нужно отметить наличие явной 

корреляции между индивидуальными значениями процентной маржи и спреда и 

показателями доходности банков, что связано с тем, что кредитные активные операции в 

большинстве банков играют основную роль, а процентные доходы, как и расходы, 

являются наибольшей статьей доходов/расходов. 

http://www.afk.kz/index.php/ru/bankovsky-sektor/8905-221113----------------45--221113----
http://www.afk.kz/index.php/ru/bankovsky-sektor/8905-221113----------------45--221113----
http://www.afk.kz/index.php/ru/bankovsky-sektor/8905-221113----------------45--221113----
http://www.afk.kz/index.php/ru/bankovsky-sektor/8758-071113---lr--041113---081113----
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Однако внешняя рыночная конъюнктура является не единственным фактором, 

определяющим доходность банка. К примеру, несмотря на то, что показатели маржи и 

доходности Банка «Каспийский» снизились, как и в целом по рынку, это не отразилось на 

показателях доходности, наоборот, они продемонстрировали рост. Также при том, что 

индивидуальные показатели процентной маржи и процентного спреда у Темирбанка 

сохранились на одном и том же уровне, у банка произошло сокращение показателей ROA 

и ROE[2]. 

Немаловажную роль играют сформированные провизии, напрямую влияющие на 

размер чистого дохода банка. С учетом тенденции ухудшения качества активов данный 

фактор имеет все более возрастающее значение не только для показателей прибыльности 

банков, но и для банковской системы в целом. 

За четыре месяца 2012 года доля нетто-прибыли, направленной на формирование 

провизий, у «Каспийского» составила всего лишь 8,0%, при среднерыночном значении 

73,9%. Это благоприятно сказалось на показателях доходности. В то же время у 

АТФБанка расходы на провизии превысили чистую нетто-прибыль в три раза, что явилось 

одной из причин убыточной деятельности. Вместе с тем при анализе влияния ухудшения 

качества активов на чистый доход необходимо учитывать время формирования провизий 

и их накопленный объем. 

Что касается некоторых коэффициентов структуры доходов и расходов, то с точки 

зрения административных расходов и их доли в совокупных операционных доходах 

наблюдается достаточно большой разброс показателей. Необходимо отметить, что у 

большинства банков их доля незначительная. Вместе с тем данный показатель превышает 

общерыночное значение у «Каспийского», Евразийского и Темирбанка. 

Соотношение операционных доходов и расходов отражает эффективность 

управления переменными затратами банка. При этом высокое значение данного 

показателя, как правило, говорит либо о неблагоприятной конъюнктуре рынка, либо о 

снижении качества управления его деятельностью. Оптимальное значение данного 

показателя находится в диапазоне 50-70% при том, что среднее значение по рынку за 

первые четыре месяца 2012 года составляет 73,0%[3]. 

 

Показатели доходности активов и собственного капитала[3] 

 

Наименование банка ROA в % ROE в % 

  1.01.2012 1.05.2012 1.01.2012 1.05.2012 

БТА Банк 2,2 0,8 17 5,4 

Казкоммерцбанк 1,9 1,7 18,9 16,8 

Народный банк 2,6 2 25,7 21,4 

Альянс Банк 3,5 2,2 31 16,2 

АТФБанк 0,6 -3,8 8,6    -50,9 

Банк ЦентрКредит 1,9 1,4 25,1 17,3 

Темирбанк 3,1 1,7 19,8 10,2 

Банк «Каспийский» 2,6 3,8 22,7 31,1 

Нурбанк 1,5 0,1 9,6 0,5 

Евразийский банк 1,5 1,1 13,2 9,9 

В целом по рынку 2,1 1,1 18,8 9 
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Процентная маржа и процентный спред[3] 

 

 

  

Некоторые коэффициенты структуры доходов и расходов на 1.05.2012[3] 

 

Наименование банка 
Административные расходы/ 

Операционные доходы (%) 

Операционные       

        расходы/ 

Операционные     

      доходы (%) 

Операционные       

    доходы/ 

Активы (%) 

БТА Банк 12,2 80,1 4,9 

Казкоммерцбанк 5,4 80,1 6,3 

Народный банк 16,3 61 4,1 

Альянс Банк 13 69,4 7,2 

АТФБанк 12 84,9 5,4 

Банк ЦентрКредит 13,3 76,2 5,8 

Темирбанк 21,2 62 4,6 

Банк «Каспийский» 36,1 34,4 9,2 

Нурбанк 13,5 86 7,7 

Евразийский банк 25,6 62,9 4,4 

В целом по рынку 13,4 73 5,5 

 

Анализ доходов и расходов банка дает возможность изучения результатов 

деятельности коммерческого банка, а следовательно, и оценки эффективности его как 

коммерческого предприятия полного анализа определена изначально условной 

расходности и заканчивается исследованием прибыли производится одновременно с 

анализом ликвидности баланса банка. На основании полученных результатов сделаны 

следующие выводы относительно оптимизации банка в целом: 

 фактором снижения доходности банков являются внешние рыночные условия - 

дефицит ликвидности и повышение стоимости ресурсов.  

Наименование банка Процентная маржа (%) Процентный спред (%) 

    1.01.2012  1.05.2012   1.01.2012   1.05.2012 

БТА Банк 2,3 1,8 2 1,4 

Казкоммерцбанк 2,8 2,2 2,5 1,8 

Народный банк 3,1 2,2 2,8 2 

Альянс Банк 4,8 4,1 4,5 3,8 

АТФБанк 2 0,4 1,8 0,2 

Банк ЦентрКредит 2,6 1,8 2,4 1,6 

Темирбанк 3,9 3,9 3,4 3,3 

Банк «Каспийский» 6,8 4,1 6,3 3,4 

Нурбанк 2,7 0,3 2,1 -1 

Евразийский банк 2,6 2,4 2,4 2,2 

В целом по рынку 2,9 2,2 2,6 1,8 
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 по коэффициентам структур доходов и расходов, с точки зрения 

административных расходов и их доли в совокупных операционных доходах наблюдается 

большой разброс. 

 высокое значение соотношения операционных доходов и расходов, как правило, 

говорит либо о неблагоприятной конъюнктуре рынка, либо о снижении качества 

управления его деятельностью.  

 оптимальное значение соотношения операционных доходов и расходов должно 

находится в диапазоне 50-70%. 

Несомненно учет выше установленных выводов на практике с использованием их в 

пользу банка или клиентов в любом случае принесет полезные экономические 

дивиденды[3]. 
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Кейінгі уақытқа дейін интернет-тӛлем жүйелерін дамыту туралы пікірталастар 

бизнес-қауымдастықтардың тар шеңберімен шектеліп келген болатын. Тіпті еңбекақыны 

қолма-қол ақшамен тӛлеуден трансфертерге кӛшу, несие карталарын енгізу, халықаралық 

тӛлем жүйелерінің пайда болуы не банкомат желіліренің таралуы тәрізді негізін қалаушы 

инновациялар ғылыми ортаның терең пікірталастарының шеңберінен тыс қалып отырған. 

Сауда нүктелерінде электронды тӛлем жүйелерін енгізуге, атап айтқанда дебет 

карталарын қолданумен жүргізілетін тӛлемдерге (EFT-POS) және әсіресе электронды 

әмияндарды (e-purpes) енгізу мәселесіне кӛп кӛңіл бӛлінген. Дегенмен де, бұл 

мәселелердің бірде-біреуі пікірталастардың саны бойынша жаңа интернет-тӛлем 

жүйелерін дамыту мәселесіне арналған пікірталастарға тең келе алмайды. М.Пирс 

(M.Piers) пен Еуропалық электронды тӛлем жүйелері деректер қорының (ePSO-database of 

e-payment systems) баға берулеріне сәйкес 2002 жылдың басында әлемде 150 артық 

интернет-тӛлем жүйесі болған. 

Тӛлемдерді Интернетте онлайндық және оффлайндық режимде жүргізуге арналған 

жаңа электронды және дәстүрлі электронды тӛлем жүйелеріне деген қызығушылықтың 

барған сайын ӛзгеріссіз түрде артып отыруына бірқатар себептер бар.  

Қатынау ӛнімдері 

Қатынау ӛнімдері банкілік шоттарға қатынау мүмкіндігін ұсынатын және А 

агентінің банкілік шотындағы ақшаны В агентінің банкілік шотына (және керісінше) 

аударып отыруға мүмкіндік беретін тӛлем құралдары болып табылады. Несиелік 

трансферттер, тікелей дебеттік аударымдар, чектер мен дебеттік карталар осындай 

mailto:shyngys.84@mail.ru
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ӛнімдердің аса маңызды түрлеріне жатады. Іс-жүзіндегі тӛлем уақытын критерий ретінде 

қолданумен бұл құралдарды (тӛлемгердің тұрғысынан алғанда) «қазір тӛлеу» («pay now») 

санатына жатқызуға болады. Олардың бастапқыда қағаз түрінде шығарылып отырғанына 

қарамастан олардың барлығын электронды жүйеге арнап бейімдеуге болады. Қиындықтар 

осы тӛлемдік аспаптарды Интернетте қолданған кезде туындайды. Оларға дәстүрлі 

коммерцияда шешуші рӛлге ие болатын «чекті ұсыну» не «қолмен қойылған қолтаңба» 

тәрізді қорғағыш және тану ерекшеліктері жетпейді. Сандық қолтаңбалар мен (не) смарт-

карталарды ықпалдастыратын тӛлемдік аспаптар (мысалы, электронды чектер) осы 

мәселені шешудің мүмкін болар әдістерінің бірі болып табылады. 

Тӛлем жүйелерінің бұл түрі физикалық тауарларды сатып алуға, бӛлшек сауда 

секторында тӛлемдерді жүргізуге (В2С) арналған. Ол сауда нүктелерімен қатынастары 

қалыптасқан және банкілік шоттары (несие карталары) бар пайдаланушыларға арнап 

бағытталған. Қатынау ӛнімдеріне негізделген тӛлем жүйелері тӛлемдерді тіркеумен, құны 

орташа және жоғары тӛлемдерді жүргізумен, тӛлемдердің трансшекаралық сипатымен 

сипатталады. Тӛлем жүйелерінің бұл түрі қолданудың сенімділігі мен жеңілдігі 

талаптарына барынша сай келеді. Бірқатар жағдайларда ол жеткіліксіз дәрежедегі 

қауіпсіздігімен және жоғары транзакциялық құнымен сипатталып отыруы мүмкін. 

Несиелік және есеп айырысу карталары 

Несие карточкасы бойынша жүргізілетін тӛлемдер осы уақытқа дейін банкілік 

шотпен байланысты болып отырғанына (және жиі жағдайда қатынау ӛнімдерінің тобына 

енгізіліп отыратынына) қарамастан біз оларды жеке-жеке қарастырамыз. Біз оларды 

«байланысқан тӛлемдік аспап», яғни делдалдық тӛлем қызметін ұсынуды ескеретін аспап 

деп санаймыз. Тӛлемгерге ұсынылып отырған қаржылық делдалдық жасау қызметінің 

ақысы несие карточкасы бойынша тӛленген жағдайда банкілік шот дебеттелмес бұрын 

тӛлемдерді біріктіруден тұрады. Бұл несиелік желінің болуын меңзейді (ол есеп айырысу 

карточкасы жағдайында айқын емес және автоматты түрде орны толып отыратын несиені 

қамтамасыз ететін несие карточкасы жағдайында ӛте айқын). Тӛлемнің бұл әдісін 

«кейінірек тӛлеу» («pay later») санатына жатқызуға болады. «Байланысқан тӛлемдер» 

концепциясы аса маңызды болып табылады, себебі ол бізге құрамына біреуден артық 

буын және біреуден артық тӛлемдік қызметтер провайдері кіретін тӛлем процестерін 

түсінуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар ол бізге Интернетте тӛлемдік қызметтерді 

ұсыну кезіндегі банкілік және банкілік емес қаржылық институттардың қатынастарын 

кеңірек түсінуге мүмкіндік береді. Тӛлемдерді Интернетте несие карточкасы бойынша 

жүзеге асыру жоғарыда аталған тұтастай қатынау құралдары жағдайындағыдай тура 

сондай қауіпсіздік мәселелерін кӛтереді. Сол себептен несие карточкасын қолданумен 

жүргізілетін тӛлемдер мен дәстүрлі қатынау ӛнімдері бірдей қорғау инфрақұрыылмын 

қолданып отыруы мүмкін екендігі таң қаларлық жағдай емес. 

Тӛлем жүйелерінің бұл түрі физикалық, сондай-ақ сандық тауарларды сатып алуға, 

бӛлшек сауда секторында тӛлемдерді жүргізуге (В2С) арналған. Ол сауда нүктелерімен 

қатынастары қалыптасқан және несие карталары не есеп айырысу карталары (банкілік 

шоттары) бар пайдаланушыларға арнап бағытталған. Несие карталары мен есеп айырысу 

карталарына негізделген тӛлем жүйелері барлық тӛлемдерді тіркеумен, құны орташа және 

жоғары тӛлемдерді жүргізумен, тӛлемдердің трансшекаралық сипатымен сипатталады. 

Қатынау ӛнімдеріне қатысты жағдайдағыдай мұндай тӛлем жүйелері қолданудың 

сенімділігі, жеңілдігі талаптарына барынша аса жоғары дәрежеде сай келеді және ӛте 

жоғары қауіпсіздік деңгейіне ие болғандықтан кеңінен қабылданып отыратын жүйелерге 

жатады. Дегенмен де несие және есеп айырысу карталарына негізделген тӛлем жүйелері 

жасырын болмауымен және жоғары транзакциялық құнымен сипатталып отыруы мүмкін. 

Виртуальді шоттар 

Тӛлем жүйелерінің кейбір провайдерлері несиелік трансферттер, дебеттік және 

несие карталарын қолданумен жүргізілетін тӛлемдер тәрізді тӛлемнің дәстүрлі әдістерін 

қолдануға ықпал ету үшін орталық серверлерде жайғастырылатын әмияндарды 
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қолданады. Бұл тӛлемдік жүйелерді «виртуальды әмияндар» деп атауға болады. Кӛп 

жағдайда виртуальді әмиян қызметтік тұрғыдан «виртуальді шотпен» біріктірілген болып 

келеді. Сол себептен біз оларды «виртуальді әмияндар/шоттар» деген ортақ категорияға 

біріктірдік. Әдетте, виртуальді шоттар кәдімгі банкілік шоттар атқаратындай қызметтерді 

атқарады. Олар бағаны бір виртуальді шоттан екіншісіне не виртуальді шоттан банкілік не 

карточкалық шотқа аударып отыруға мүмкіндік береді. 

Виртуальді шоттардың дәстүрлі шоттардан айырмашылығы неде? Ӛзгешелігі 

мынадай: 1) виртуальді шоттарды банкілік емес не пара-банкілік қаржылық институттар 

ашып отыра алады; 2) виртуальді шоттар интернетке негізделген шоттар болып табылады 

(электронды поштаны және серверге Интернет арқылы қатынауды қолданады); 3) 

виртуальді шоттар әдетте құнын ұстау не клирингі мен ӛзара есепке жазу мақсатында 

дәстүрлі шоттармен байланысты болып келеді. Бұл тұрғыда виртуальді шоттар да 

байланысқан тӛлемдік аспап болып табылады. 

Тӛлем жүйелерінің бұл түрі ӛздерінде дәстүрлі банкілік шоттар аз қолданылатын 

сатып алуларды жүргізудің онлайндық процестеріне ықпалдасу (әсіресе желілік 

аукциондарда) не пайдаланушылардың ӛзара онлайндық тӛлемдерді жүргізуі (Р2Р), соның 

ішінде халықаралық тӛлемдер тәрізді салаларда қолдануға арналған. Виртуальді 

әмияндарды/шоттарды қолданумен жүргізілетін тӛлемдер жоспарланбаған түрдегі сатып 

алуларды жүргізетін және ӛздерінің мерзімді банкілік шоты бола бермейтін 

пайдаланушыларға арнап бағытталған. Олар құны орташа және тӛмен тӛлемдерге және 

трансшекаралық тӛлемдерге бағытталуымен сипатталады. Тӛлем жүйелерінің бұл түрі 

интернет-тӛлем жүйелерінің ӛзге түрлерінің басым кӛпшілігіне қарағанда қауіпсіздік пен 

жасырын болу талаптарына кӛбірек сай келеді. Бірқатар жағдайларда ол жеткіліксіз 

дәрежедегі қауіпсіздігімен сипатталады. 

Құны алдын-ала тӛленген ӛнімдер 

ХХ ғасырдың соңы – ХХІ ғасырдың басындағы жеке тӛлемдер саласындағы аса 

маңызды инновация ретінде қарастырылатын тӛлемдік аспаптардың келесі класы құны 

алдын-ала тӛленген ӛнімдермен ұсынылған. Құны алдын-ала тӛленген ӛнімдер эмитентті 

сеньораждық табыспен қамтамасыз етумен (жиі жағдайда пайызсыз несие деп аталатын) 

ақшалай қаражаттарға алмастырумен сатып алынады. Ұсынушының құны алдын-ала 

тӛленген ӛнімдерде кӛрсетілген ақшалай талап етуі қайтарылған жағдайда эмитентке 

жіберіледі. Эмитент барлық талаптарды ӛтейтін ақшалай соманы алдын-ала алғандықтан 

ол соның тӛленуіне кепілдік беруі тиіс. Аналитикалық тұрғыдан алып қарағанда, құны 

алдын-ала тӛленген ӛнімдер тӛлемнің байланысқан әдісі болып табылады. «Кешірек 

тӛлеу» санатына жатқызылған тӛлемдік әдістерге қатысты жағдайда мәселе біріктірілген 

тӛлемдер бойынша клирингі мен ӛзара есеп айырысуды жүзеге асыру үшін қандай 

тӛлемдік аспап қолданылады дегенге саяды, құны алдын-ала тӛленген тӛлемдік әдістерге 

қатысты мәселе ақшалай құнын жүктемелеу үшін қандай тӛлемдік аспап (мысалы, қолма-

қол ақша, несие карточкасы, дебеттік карточка, чек, ақша аударымы) қолданылады 

дегенге саяды. Құны алдын-ала тӛленген ӛнімдер жоқ дегенде үш категориядан тұрады: 

бір мақсаттық (не лимиттелген) сұлбалар, кӛп мақсаттық (не әмбебап) сұлбалар және 

алдын-ала тӛленген «берілген» шоттар. 

Бір мақсаттық (не лимиттелген) сұлбалардың мәні мынада: эмитент және қызмет 

кӛрсетуші компания бір тұлға болып табылады (автомат-телефондар, ұялы телефондар, 

қоғамдық кӛлікпен жүру және т.б. тәрізді). Бұл тӛлем сұлбалары электронды ақша ретінде 

қаралмайтындықтан ЕО-ның электронды ақша директивасынан алынып тасталғанымен 

ӛзін Интернетте қолданудың потенциалы аса кең болып келетін тӛлемдік аспап болып 

табылады. Кӛп мақсаттық (не әмбебап) сұлбалар – бұл ЕО-ның электронды ақша 

директивасына сәйкес электронды ақша сұлбалары. Олар карточкаға негізделген 

сұлбаларды (яғни тұтынушылардың иелігіндегі электронды әмияндарды), сондай-ақ 

бағдарламалық негіздегі сұлбаларды (тұтынушылардың жергілікті компьютерлерінде 

орналасқан бағдарламалы әмияндардағы сақталатын құнын) қамтиды. Айта кететіні, 
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құнын жүктемелеу үшін қандай тӛлемдік аспаптың қолданылып отырғанына 

байланыссыз, электронды ақшаны шығарудың нәтижесінде алынған қаражаттар 

депозиттерді құрамайды. Теориялық тұрғыдан алғанда электронды ақша келесі жағдайда 

ақшалай құнының жаңа формасы ретінде қарастырылып отыруы мүмкін: яғни егер 

солардың мәнін белгілейтін эмиссияның, айналымы мен ӛзара есеп айырысу моделі, 

сондай-ақ қызметтік сипаттамалары оларды ӛзге ақшалай формалардан (қолма-қол не 

депозиттік ақшадан) ӛзгешелендіріп тұрса. 

  Алдын-ала тӛленген «арналған» шоттар ӛздері бойынша алдын-ала тӛлем 

жүргізілген бағыттар бойынша едәуір ӛзгешеленіп отырады, мысалы, скретч-картаны 

сатып алу, банкілік шоттан жүктемелеу не карточкалық шотан аудару арқылы. Былайша 

атағанда, сыйлықтық сертификаттар да интернет-тӛлем жүйелерінің осы түріне жатады. 

Алдын-ала тӛленген шоттарды қолданудың негізгі қолдану саласына электронды сауда 

нүктелеріндегі және кейде дәстүрлі сауда жасау орындарындағы тӛлемдер жатады. 

Бұл шоттар теріс таңбалы сальдоға ие бола алмайды, олар тұтынушылардың 

арасындағы транзакцияларға (Р2Р) арнап қолдануға келмейді және олар бойынша 

тӛлемдер қолданыстағы банкілік шотты не несие карточкасының шотын қолданусыз 

жүргізіледі. Жоғарыда талқыланған виртуальді әмияндар/шоттар мен алдын-ала тӛленген 

мамандандырылған шоттардың арасында маңызды ӛзгешеліктердің бірі «арналған» 

алдын-ала тӛленген құн жүйеден сатып алуларды тіркелген сауда нүктелерінде жүзеге 

асырған жағдайда ғана шығады. 

Біріншіден, мұндай алдын-ала тӛленген шоттардың қызметтік мүмкіндіктері 

шектеулі болып және В2С-тӛлемдерге арналғандықтан, екіншіден, тӛлемдер үшін эмитент 

жауапкершілікте болатындықтан, және үшіншіден, сұлбаларды шығарушылар 

эмиссияның нәтижесінде алынған қаражаттарды активтердің тәуекелді түрлеріне 

инвестиция ретінде жұмсай алмайтын болғандықтан сол себептен бұл эмитенттер үшін 

электронды ақша институттарының мәртебесі банкілік институттардың мәртебесіне 

қарағанда анағұрлым лайықты болып кӛрінеді. Бұл түрі оған ЕО-ның электронды ақша 

бойынша директивасының күші тарай ма, не болмаса ол депозиттік қызмет ретінде 

қарастырылуы тиіс пе және сол себептен заң тұрғысында банкілік бизнес ретінде 

түсіндірмеленуі тиіс пе, мұнысы ол әлі анық зерттелмеген. АҚШ-та мұндай шоттарда 

ұсталып отыратын құн депозиттер ретінде емес, эмитенттің міндеттемесі ретінде 

бағаланады, сол себептен эмитенттер банкілердің санатына жатпайды. 

Құны алдын-ала тӛленген ӛнімдер физикалық, сондай-ақ сандық тауарларды сатып 

алуға, бӛлшек тұтынушылық сауда секторындағы (В2С), сондай-ақ дербес 

пайдаланушылар аралық тӛлемдер секторындағы (Р2Р) тӛлемдерді жүргізуге арналған. 

Тӛлем жүйелерінің бұл түрі кездейсоқ түрдегі сатып алуларды жүргізетін банкілік шоты 

жоқ пайдаланушыларға бағытталған. Ол, әдетте, тӛлемдердің жасырын сипатымен, 

жоғары сенімділігі мен қауіпсіздігімен, қолдану жеңілдігімен және тӛмен транзакциялық 

құнымен сипатталады. Дегенмен, құны алдын-ала тӛленген ӛнімдерге негізделген тӛлем 

жүйелері жеткіліксзі дәрежедегі қабылдануымен сипатталады, және, әдетте, соларды 

қолданумен жүргізілетін тӛлемдер ішкі тӛлемдер болып табылады. 

Ақшалай суррогаттар 

«Валюта» терминін, біздің пікірімізше, тіпті олар жаңа ақша бірлігінде 

номиналданған жағдайдың ӛзінде адалдық сұлбаларына (жүлделік ұпайларға және (не) 

кӛтермелеу бонустарына) қатысты қолданған дұрыс емес. Біз «ақшалай суррогаттар» 

терминін электронды ваучерлер, электронды жүлделік бірліктер, электронды купондар не 

электронды сыйақылар және т.б. тәрізді құндылық ұпайлар қолданылған түрлі сұлбаларды 

ұғыну үшін қолдануды ұсынамыз. Әдетте бұл сұлбалар банкілік емес қаржылық 

институттармен басқарылады. Құндылық ұпайларды саудагерлер үлестіреді және олар 

белгілі бір сауда нүктелерінде жұмсалудың алдында оларды тұтынушылар белгілі бір 

шарттармен сатып алады. Тӛлем жүйелерінің мұндай түрлері ерекше мұқият кӛңіл бӛлуге 

тұрарлық әртүрлі және инновациялық қызмет саласын қамтиды. 
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Микробиллинг 

Интернет-тӛлем жүйелерінің келесі түрі микробиллинг жүйелері деп аталған. 

Оларды шотты электронды ұсыну жүйелері (electronic nill presentment) мен тӛлемдік 

сервистерден (payment services) ажыратып отырған дұрыс, алайда қызметтер бір-бірімен 

қиылыса береді. Микробиллинг, несие карточкалары бойынша жүргізілетін тӛлемдер 

тәрізді «байланысқан тӛлемдік әдіс» болып табылады. Несие карточкасы бойынша 

жүргізілетін тӛлемдер жағдайындағыдай қаржылық делдал, телекоммуникациялық 

компания, интернет-провайдер, банк не мамандандырылған биллингілік компания 

(шоттарды ұсыну компаниясы) тӛлемдерді олар жүргізілген уақыттан бұрын не 

тұтынушының банкілік шотын дебеттеу арқылы, не ӛзге делдалдық тӛлемдік қызметті 

қолданумен (мысалы, несиелік карталардың компаниялары) біріктіріп отырады. Бұл әдіс 

сонымен қатар несиелік не есеп айырысу карточкасымен ұқсас түрде несиелік желіні 

меңзейді. Бұл тұрғыда ол «кешірек тӛлеу» санатына жататын тағы бір тӛлемдік әдіс болып 

табылады. Биллингілік сервис орын алып отырған биллингілік қатынастармен, мысалы, 

телефондық компаниямен, интернет-провайдермен, сауда орталығымен байланысты 

болуы мүмкін не болмаса ол сол қызметтің абоненттеріне арнап жаңадан орнатылып 

отыруы мүмкін. 

Тӛлем жүйелерінің бұл түрі физикалық, сондай-ақ сандық тауарларды сатып алуға, 

бӛлшек сауда секторында тӛлемдерді жүргізуге (В2С) арналған. Ол банкілік шоттары 

(несие карталары) бар, және кездейсоқ сатып алуларды жүргізіп отыруы мүмкін 

пайдаланушыларға арнап бағытталған. Мұндай тӛлем жүйелері, әдетте, тӛлемдердің 

тіркелуімен және құны тӛмен тӛлемдерге бағытталуымен сипатталады. Ӛзінде осы 

жүйелер қолданылатын тӛлемдер транзакциялардың тӛмен құнымен ерекшеленеді. 

Дегенмен де олар жеткіліксіз дәрежеде қауіпсіз және сенімді және тӛлемдердің жасырын 

болуын қамтамасыз етпейді. 

Тӛлемнің мобильді әдістері   

Тӛлемнің мобильді әдістерін тӛлем жүйелерінің дербес түрі етіп бӛлектеу белгілі 

дәрежедегі шарттылық сипатына ие, себебі ұялы телефондар ӛздерін алғанда тӛлемдік 

аспап болып табылмайды. Тӛлемнің мобильді формалары қолданыстағы тӛлем әдістерін 

ұқсаттыру үшін жаңа құрылғыны – ұялы телефон мен жаңа байланыс арнасын – ұялы 

телефон желісін біріктіреді. Ұялы телефонды қолданумен жүргізілетін тӛлем әдістері 

негізінде нақты, сондай-ақ электронды экономикада бірдей болып келеді. Ұялы телефон 

мен тӛлем әдісін келесі түрде біріктірудің кем дегенде үш маңызды бағыты бар: а) ӛзге 

шоттарды ұялы байланыс қызметтерінің шотына енгізу; б) алдын-ала тӛленген 

шоттардан/алдын ала тӛленген карталардан қаражаттарды ұстап қалу; в) несие карточкасы 

бойынша тӛлемдер және тікелей дебеттік тӛлемдер тәрізді дәстүрлі, тӛлемдік аспаптарды 

қолданудың мүмкіндіктері. 

Тӛлем жүйелерінің бұл түрі физикалық, сондай-ақ сандық тауарларды сатып алуға 

арналған. Ол сауда нүктелерімен қатынастары қалыптасқан пайдаланушыларға, сондай-ақ 

сатып алуларды кездейсоқ түрде жүргізетін пайдаланушыларға бағытталып отыруы 

мүмкін. Тӛлемнің ұтқыр әдістері банкілік шоттары (несие карталары) бар 

пайдаланушыларға, сондай-ақ ондай құралдары жоқ пайдаланушыларға арналуы мүмкін. 

Тӛлемнің ұялы әдістерінің сан-алуан түрлері Интернетте оңтайлы теңгерімін табу үшін 

сенімділік, қауіпсіздік және жасырын болу қасиеттерін үйлестіріп отыруы мүмкін. 

Айта кететіні, әртүрлі типтегі интернет-тӛлем жүйлерінің таралу дәрежесі 

факторлардың үлкен тізімінен құралатын ұлттық «тӛлем мәдениетінің» ерекшеліктеріне 

байланысты. Ондай факторлардың қатарына мыналар жатады: елдің саяси құрылымы; 

оның экономикалық даму деңгейі; ақша-несие саласының тұрақтылығы; қаржы секторы 

мен тӛлемдік қызмет кӛрсетулер саласының реттелмегендік дәрежесі; тӛлем жүйелерін 

енгізу мен дамытудың қаржылық кӛрсеткіштері; бизнес-дәстүрлер мен қалыптасқан 

транзакциялық қатынастар; тұтынушылардың құқығын қорғау мен сауда нүктелерінің 

кепілдігін негіздейтін заң инфрақұрылымының болуы; электронды коммерцияның даму 
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дәрежесі және т.б. Интернет-тӛлем жүйелерінің таралуына әсер ететін осы және ӛзге 

факторлар жеке зерттеудің нысаны болып отыруы тиіс. 

Сонымен, интернет-тӛлем жүйелерінің қазіргі ең басты даму мәселелерінің біріне 

солар ұсынып отырған қызмет кӛрсетудің сапасы жатады, былайша айтқанда, тӛлем 

жүйелері Интернетте тӛлемдерді жүзеге асырып отырған тұтынушылардың талаптарын 

қаншалықты қанағаттандыра алатындығы. Сонымен қатар мынаны естен шығармау қажет: 

интернет-тӛлем жүйелерін дамытудың маңызды мәселелеріне пайдаланушылардың сынды 

жиынын құрау және тӛлемдердің тиімділігі мәселесі жатады. Бұл мәселелер жекелеп 

зерттеудің тақырыбы болуы тиіс. Олардың біріншісі бүкіл тӛлемдер саласын дамытуға 

негі болатын желілік әсерлермен байланысты. Екіншісі тӛлем жүйелерінің әрқайсысының 

транзакциялық шығындарының есебімен байланысты. 

Дәстүрлі электронды тӛлем жүйелерінің (қатынау ӛнімдері, несие карталары) 

дәстүрлі коммерция шеңберіндегі ӛзінің ұзақ уақыттық даму кезеңінің арқасында 

пайдаланушылардың сынды жиынына қол жеткізгендіктен анағұрлым ұтымды жағдайға 

ие болып отырғандығына қарамастан осы тӛлем жүйелерінің біз атап ӛткен кемшіліктері 

сандық тауарлар мен қызметтер саудасын анағұрлым кең түрде дамыту, сондай-ақ 

микротӛлемдер кӛлемінің ӛсуі жағдайында сынды болып шығуы мүмкін. 
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Алғашқы тексерушілер мен бақылаушылар ертеректе пайда болған. Ежелгі 

Мысырда уәкілетті шенеуніктер азық – түлік шығыстарын және жалақының жоспарланған 

нормаларға сәйкес тӛленуін бақылап отырған. Ал Месопатамияда Хаммурапи уақытында 

патшалық меншіктің есеп – қисабын жүргізудің айқын ережелері енгізілген. XVI ғасырда 

кӛптеген елдерде  есептік кітаптардың құқықтық бақылауы ресми түрде енгізілген. 

Кӛптеген елдерде Есеп комитеті сынды қаржылық бақылау органдарының екі жүз жылдан 

астам уақыт қолданылатынын айта кеткен жӛн.   

Әлемдік тәжірибеде қаржылық бақылаудың жоғарғы органының  тәуелсіздігі 

қағидасын жүзеге асыру келесі жолдармен қамтамасыз етіледі: 

- жоғарғы қызметтегі адамдардың ӛкілеттіліктері мерзімдерінің үкіметтің 

ӛкілеттіліктері мерзімдерінен заңнамалық тұрғыда тағайындалған артықшылығы; 

- қаржылық бақылаудың жоғарғы органының бақылауын заңнамалық билікпен 

немесе жеке меншік аудиторлық компаниямен жүргізу; 

- қаржылық бақылаудың жоғарғы органы қызметін қамтамасыз етуге қаражаттарды 

тікелей ұлттық бюджеттен бӛлу, қаржылық бақылаудың жоғарғы органы бюджетін 

заңнамалық органмен бекітілуі; 

- қаржылық бақылаудың жоғарғы органының  анықталған бұзушылықтарды жою 

бойынша, сонымен қатар мемлекет ресурстарын басқарудың тиімділін кӛтеру бойынша 

ұсыныстарының жүзеге асырылуын қадағалаудың тиімді тәсілдерінің бар болуы. 

http://www.bnews.kz/
mailto:kanat78-kz@mail.ru
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Әлемдік тәжірибеде қаржылық бақылаудың жоғарғы органдарының бір-біріне ӛте 

ұқсас үлгілерінің жоқ екендігі белгілі. Мысалы, Корея Республикасында қаржылық 

бақылаудың жоғары органы болып тікелей президентке бағынышты Қаржылық бақылау 

мен тексеру Ведомствосы табылады.   Берілген бақылаудың жоғарғы органы 

республикадағы министрліктер мен ведомстволардың және мемлекет бюджетімен 

қаржыландырылатын ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізеді. 

АҚШ та қаржылық бақылаудың ірі органы ретінде елдің заң шығарушыларына бағынатын 

Бас қаржылық-бақылау басқармасы қызмет жасайды. Конгресс палаталары мен 

комиссияларының және оның жекелеген мүшелерінің тапсырмасы бойынша АҚШ тың 

Бас қаржылық-бақылау басқармасы мемлекеттік бағдарламалардың нәтижелілігі мен 

федералды қызметтерін бағалауды, арнайы зерттеулер мен тексерулерді жүргізеді 

(бағалардың ӛнімдерге негізділігі, қорғаныс министрлігінің келісімшарттарының қаржы-

экономикалық аспектілері т.б) [1]. 

Мемлекеттік қаржылық бақылаудың жоғарғы органын қалыптастырудың 

қазақстандық тәсілін, ӛз кезегінде, әртүрлі елдердегі үлгілер модификациясымен 

анықтауға болады: наполеондық, вестминстерлік және коллегиалдық. 

Наполеондық үлгідегі қаржылық бақылаудың жоғарғы органдары соттық және 

әкімшілік ӛкілеттіктермен қамтамасыз етілген. Мысалы, Францияның Есеп палатасы 

заңнамалық және атқарушы биліктен тәуелсіз және мемлекет қаржыларына жалпы 

бақылауды жүзеге асыратын соттық орган болып табылады. Берілген үлгі сонымен бірге 

Түркияда, Оңтүстік Американың кӛпшілік мемлекеттерінде және Африканың француз 

тілді елдерінде қолданылады.  

Вестрминстерлік үлгінің қаржылық бақылау жоғарғы органдары атқарушы 

биліктен тәуелсіз және парламентке есеп беретін орган болып келеді. Бұл органдардың 

наполеондық үлгідегі қаржылық бақылау органдарынан ӛзгешелігі  соттық ӛкілеттіктері 

жоқ, бірақ олардың қолданыстағы нормативті құқықтық актілерге ӛзгерістер енгізу 

қажеттігі туралы пікірлері заңнамалық билікке жеткізілуі мүмкін. Вестминстерлік үлгі 

ТМД елдерінде, Австралияда, Канадада, Жаңа Зеландия мен Ұлыбританияда 

қолданылады. 

Азия елдерінде, конституциялық орган болып табылатын, қаржылық бақылаудың 

жоғарғы органдарының коллегиалдық үлгісі жиі кездеседі (Жапония, Индонезия, Корея 

т.б). Атқарушы биліктен тәуелсіз болып табылатын берілген қаржылық бақылаудың 

жоғарғы органдарының басшылары мен қызметкерлер құрамы ел президентімен 

тағайындалады. 

Жоғарғы қаржылық бақылау органдарының бюджеттік заңнаманы бұзғаны үшін 

санкциялар қолданудың әлемдік тәжірибесіне қысқаша шолу. Әлемнің кӛптеген елдері 

тӛрт аудит жүйесінің  бірін қолданады: наполеондық, вестминдік аудит жүйесі, басқару 

арқылы жүргізілетін, немесе «бақылау» аудит жүйесін. 

Наполеондық жүйе кезінде аудиттің жоғарғы органы, оны тағы  courdes comptes 

(есептік сот) деп те атайды, заң шығарушы, атқарушы биліктен тәуелсіз болып келеді 

және соттық әрі әкімшілік ӛкілеттіктері бар. Мемлекеттік мекемелердің заңдарына 

байланысты шешімдерді қабылдай отырып және қаражаттың дұрыс шығындалуын 

қамтамасыз ете отырып, бұл институт сот билігі тармағының құрама бӛлігі болып 

табылады. Сонымен қатар оның міндетіне айыппұлдарды ӛндiрiп алу мен санкциялар салу 

жатады. 

Австралия, Канада, Үндістанда, Ұлыбританияда және Оңтүстік Африкада 

қолданылатын вестминдік жүйеде бақыладың басты кеңсесі де тәуелсіз орган болып 

табылады. Кәсіби тексерушілері мен техникалық сарапшыларынан тұратын кеңсе мезгіл 

сайын мемлекеттік мекемелердің қызметі мен қаржылық есептілігі жӛнінде есеп  

тапсырады, бірақ наполеондық жүйеге қарағанда, заңнамаға сәйкестігіне аз кӛңіл бӛлінеді.  

Кеңсенің соттық қызметі жоқ, бірақ қажет болған жағдайда  анықталған деректер құқық 

қорғау органдарына тапсырылуы мүмкін[2]. 
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Басқару тәсілдері арқылы жүзеге асатын аудит жүйесі Азияда кеңінен тараған, 

вестминдік жүйеге ұқсас, дәл солай атқарушы биліктен тәуелсіз және парламентке 

қадағалауды жүзеге асыруға жәрдемдеседі. Мысалы, Индонезия, Жапония және Корей 

республикасында  бас атқару бюросы (атқару органы)  мен аудиторлық комиссиядан 

(шешім қабылдайтын орган) тұратын  Бақылау аудиті бар. Іс жүзінде басқару президенті 

бас аудитор балып табылады. Басқарудың басты ӛкілеттіліктері мемлекет қаражатының 

шығындалуын талдау мен парламентке есеп тапсырудан құралады. Оның санкция салуға 

ӛкілеттігі бар болуы да жоқ болуы да мүмкін. 

Латын Америкасы елдерінің кӛбісі  шамамен 1922 жылы АҚШ – та Кэммерера 

Комиссиясы қабылдаған « бақылау» моделіне ие. Бұл модель  вестминдік және 

наполеондық моделдердің элементтерінен біріккен,және ЖҚБО – ға жауапкершілікті 

анықтауға, санкциялар қолдануға мүмкін береді. 

Ары қарай ЖҚБО-ң бюджеттік заңнаманы бұзғаны үшін санкциялар салудың жеке 

заңнамалық нормалары кӛрсетілген. 

Италияның Есеп палатасының құрамында облыстық сот бӛлімдерінің жанында 

құрылған прокурорлық бӛлімшелер бар. Облыстық бӛлімдер шешімі Италияның Есеп 

палатасында шағымдалуы мүмкін.  Осы мақсатта оның құрылымында, облыстық сот 

бӛлімдерінің шешімдеріне қатысты аппеляциялы сот рольін атқаратын екі сот секциясы 

ұйымдастырылған. Ақыры, Есеп палатасының біріккен бӛлімдері   жоғарғы тәртіптің 

мәселелерін және биліктің құзіретіндегі даулы жағдайларды  шешетін ,әкімдік – 

бухгалтерлі құқықтық ӛкілеттік жүйенің соңғы инстанциясына қайта құрылды. 

Мемлекеттік құрылымның қызметіне аудиторлық тексеру жүргізетін магистраттар  Есеп 

палатасының жанындағы бас прокурорды анықталған бұзушылықтар жӛнінде хабардар 

етеді. Ӛз кезегінде бас прокурор  аудитор – соттардың назарына қажетті құжаттардың 

болмауына қатысты фактілерді ұсынады. Бұндай жағдайда аудитор – соттар қажетті 

тексерулер жүргізеді. 

Францияның Есеп палатасына соттық – құқықтық бақылау жүргізу ӛкiлеттiлiгі 

берілген. Кесімді қаулылар (мемлекеттік бухгалтерлерге қатысты) заңдық күшіне енген 

сот қаулысына пара пар, және  тек тексерушілердің біліксіздігі  мен процессуалдық 

тәртіпті, заңнаманы бұзған жағдайда Мемлекеттік кеңестің кассациялық шағымдалуына 

жата алады. 

Мемлекеттік бухгалтерлерден басқа, ӛзге мемлекеттік қызметкерлер мен агенттер 

Есеп палатасы алдында жеке жауапкершілікке тартылмайды. Алайда, олар қаржылық 

заңнама мен қаржылық ереженің актілерін бұзған жағдайда бас прокурордың 

санкциясымен Есеп палатасы олардың ісін,бір жылдық жалақысының кӛлемінде 

айыппұлға жазалай алатын, мемлекеттік заңгерлік кеңесшілерден құралған және Тұңғыш 

Президентпен басқарылатын  қаржылай - бюджеттік тәртіп Палатасына жібере алады. 

Алжирдің  ЖҚБО-ны шоттарды ӛткізуді кешіктіргенде немесе  растайтын 

құжаттарды тапсырмаған жағдайды есепшілерге 1000 – 10 мың динарға дейін (15-150 

долл.) айыппұл салуы мүмкін. Ол оған белгіленген мерзімде шоттарды ӛткізу жӛнінде 

бұйрық жіберуі мүмкін.  Мерзімі ӛткен соң ЖҚБО есепшіге, 60 күннен аспайтын уақытқа, 

әр бір кешіктірілген күн үшін 100 динардан күнделікті  айыппұл салады. 60 күн ішінде 

шоттар тапсырылмаған жағдайда ЖҚБО-ң сұрауы бойынша сәйкес кәсіби әкімшілік орган 

жаңа есепшіні тағайындайды.  Бақылау мен тексеру кезінде ЖҚБО –на материалдарды, 

құжаттарды және шоттарды ұсынудан қандай да бір бас тарту, кінәлі тұлғаға 1000 -10000 

динарға дейінгі айыппұл салуға алып келеді.Мұндай жағдайда ЖҚБО-ға бақылауды 

жүргізуге кедергі келтіретін немесе ӛз миссиясын  атқаруға қажетті ақпаратты беруден бас 

тартқан кез келген тұлға жазаланады. Жоғарыда кӛрсетілген бұзушылықтарға кінәлі 

тұлғалар ЖҚБО айыппұл түрінде жазалануға жатады.  Айыппұл сомасы кінәлінің 

бұзушылық жасаған уақытындағы салық тӛлегенге дейінгі бір жылдық жалақысынан аса 

алмайды. Бюджеттік ережелер мен қаржылық тәртіп бұзғаны үшін салынған айыппұлдар 

бұзушылық жасағаннан кейін 10 жыл ӛткен соң салына алмайды[3]. 
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Боливияның жоғарғы аудит органының жетекшісі шоттарды тоқтатуға бұйрық бере 

алады, қазынашылық құралдарының қозғалысын тоқтата алады. Жоғарғы аудит органы 

салатын санкция қандай да бір азаматтық немесе қылмыстық шешімдерге әсер етпейді.  

Аудитті жоғарғы органның жетекшiсi атқарушы жетекшiнi лауазымнан босауы туралы 

кепілдеме мүмкін кiргiзсiн немесе қандай болса да алқалы басшылық зиянсыз азаматтық 

немесе қылмыстық әрекеттерге. Аудит прокурор ағымында 24 сағат жоғарғы органның 

жетекшiсiн сауалдан кейін тиiстi бұйрық шығаруы керек. Аудитті жетекші қабылданған 

жоғарғы органның шешiмi, қабылдау үшін алдын ала жасалынған дәләлдеуді сапада 

әкiмшiлiк, атқарушы немесе азаматтық  шара қабылдайды. Айыпкер кӛтеріп шығарылған 

сомалар 10 күннің iшiнде тӛлеуі керек. Егер аудит 20 күндер, жоғарғы орган тиiстi 

ағыстағы ӛлшем бiрлiктер тиiстi орган жетекшiнiң лауазымы және бас кеңесшіден заңды 

сұрақтарға дейін босау үшін iстi мүмкін дайындауға кiрiспесе. Аудит ӛз жоғарғы орган 

бойымен соттық тергеуді мүмкін әкiмшiлiк, қаржы, азаматтық бастасын және мемлекеттің 

зиян ұруға қатысты қылмыстық талаптарға[4]. 

Түркияда a cour des сomptes (сот жүйесi) жүйе әрекет жасайтынына қарамастан 

барлық тәртіптік әрекеттер ЖҚБО –ң сұрауы бойынша басқа органдармен орындалады. 

ЖҚБО тәртіптік ережелердің сақталуын қамтамасыз етуге жауапты екенін айта кеткен 

жӛн.  Егер есептің үш айларын ағып кету арналған баяғысынша ӛзін таныстырмаса, 

тексерілген объектіге ӛкiмнiң ЖҚБО-ң есептерін уақытында емес ұсынуға еңбекақы 

жазықты 50%ке қысқартуға мүмкін басып шығарылсын, жазықты шығарылады немесе сот 

арқылы жазалаған. 

Жапонияның ЖҚБО  мемлекетке едәуір залал келтірілді деп шешсе, ол тексерілген 

объектінің басшылығынан қажетті шаралар қолдануын талап ете алады. Санкция уақытша 

әрекет жасайтын қатынаста қолданылады, және тиiстi жоғары тұрған тұлғаға. Аудит 

жоғарғы орган қабылданатын шешім ғана парламент ӛзгертіле алады. Қылмыстық мiнездi 

әрекет Бас прокуратураларға бағытталады. Басқаша айтқанда, басқару санкциялардың 

қолдануы мүмкiн талап ету, бiрақ мұндай санкциялар басқа органдармен қолданылады.  

Тексеріс қорытындылары бойымен Кипрдің бас тексерушiсi жылғы баяндаманы 

дайындайды және президент оның қарауға iлiгедi және (парламентке ) ӛкілдер 

палатасына. Жылғы баяндамада елдің заң бұзушылықтарды айқындалған айғақтарын 

кӛрсетеді, сонымен бірге мемлекеттік қаржылар ұтымды басқару бойымен кепілдеме 

айтылады. Дегенмен, Кипрдың республикасында сонымен қатар басқа елдерде, 

Аудиторлық басқару әмiршiл ӛкiлдiк істетпеген және ұсынылатын кепiлдемелердi тезірек 

орындауға сондықтан мүмкін әсер ету. Жылғы баяндама түпкі мақсат - елдің басшылығы, 

сонымен бірге қоғамды хабардар ету, яғни мемлекеттік қаржылармен басқаруда болған 

салық тӛлеушілер[5]. 

Ресей Федерациясының Есеп палатасы тексерілген объектілердің шаруашылық, 

қаржылық, коммерциялық және басқа да салаларында  бұзушылықтар анықталған 

жағдайда, мемлекетке тікелей залал келтірілгенде және кешіктірілмей жоюды талап 

ететін, және Есеп палатасының талаптары мен ережелерін қасақана әрі жүйелі түрде 

сақтамаған жағдайда, бақылау шараларына кедергі келтіргенде бақыланып отырған 

мекеменің, ұйымның, кәсіпорынның басшылығына орындау туралы нұсқама бере алады. 

Есеп палатаның ұйғарымында айқындалған бұзуларды жоюға, айыппұл санкцияларының 

мақсаттық тағайындауға, енгiзуi бойымен емес пайдаланылған федералдық бюджеттердің 

құрал-жабдықтарын ӛндiрiп алу бойымен талапты бейнелеп кӛрсетеді және бұзуда 

жауапқа тарту лауазымды жүзді, жазықты. 

Ал тәуелсіз еліміз Қазақстан Республикасында 1996 жылдан бастап қызмет етіп 

келе жатқан Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жӛніндегі есеп комитеті 

екені бәрімізге мәлім.  

Есеп комитеті – бұл ұйғарым бойынша мемлекет қаражатына «есеп жүргізетін» 

мемлекеттік орган болып табылады. Оның бақылау шаралады да осыған бағытталған. 

Есеп комитеті қаржылық есептіліктің заңдарға сәйкестігімен тексерістерінен басқа 
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тиімділікті де бақылайды. Қаржылық тәртіп деңгейінің ӛсуімен оның орны мен 

маңыздылығы арта түседі. Себебі бақылаудың бұл түрі мемлекеттік басқарудың 

үнемділігін, нәтижелігін және тиімділігінің орындалуын тексеруге бағытталған.  

Есеп комитеті тікелей Қазақстан Республикасының Президентіне  бағынатын және 

есеп беретін  қаржылық бақылаудың жоғарғы сыртқы органы болып табылады, оның 

қызметі арқылы парламентарийлермен мемлекеттік қаржылардың құрылуымен 

шығындалуына бақылау жүргізіледі. 

Бүгінгі күні әлемнің кӛптеген елдерінде қаржылық бақылаудың жоғарғы 

органдарының тәуелсіздігінің  маңызы мен қажеттілігі мақұлданып отыр. Қаржы 

сферасындағы мемлекеттің бақылаушы функциясының тәуелсіздік қағидасының 

(мемлекеттік қаржы ресурстарын басқару тиімділігі жайлы бағасының  анықтылығы мен 

әділдігін қамтамасыз етудің негізгі шарты)  жүзеге асырылуы мемлекет қаржыларының 

неғұрлым тиімді қолданылуына мүмкіндік туғызып қана қоймай,  сонымен қатар 

экономиканы басқарудың демократиялық қағидаттарын жетілдірудің  міндетті шарты 

болып табылады. Сәйкесінше заңнамалық негізді құрылымдау қаржылық бақылаудың 

жоғарғы органының тәуелсіздігін қамтамасыз етудің негізгі шарты болып 

табылатындықтан, берілген есепте Қазақстанның қаржылық бақылау органы 

тәуелсіздігінің басты заңнамалық аспектілері келтірілген. 

Есеп комитеті республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды жүзеге асырады. 

Ол бақылау шараларын Үкіметке тәуелсіз жүргізеді. Соның арқасында атқарушы билік 

органдары қызметтерінің республикалық бюджеттің атқаратын бӛлігіндегі объективтілігі, 

шынайылығы және толық бағалануы қамтамасыз етіліп отыр. Кез келген мемлекетте 

қоғам бюджет қаражаттарының қалай жұмсалатыны туралы шынайы ақпарат алуға 

мүдделі. Сонымен қатар, Есеп комитеті бақылау қызметінің нәтижелері бойынша бақылау 

объектілері анықтаған тәртіп бұзушылықтарды жою және одан әрі жол бермеу жӛнінде 

шаралар қабылдауда. Бұл реттегі оның мақсаты – тәртіп бұзушылықтарды кӛбірек 

анықтау ғана емес, қаржы тәртібімен тұтастай алғанда бюджет рәсімдерін жаңарту 

жӛнінде  нақты ұсынымдар даярлауға күш салу[6]. 

Енді Есеп комитеті еліміздің жоғарғы қаржылық бақылау органы ретінде 

республикалық бюджеттің атқарылуымен қатар : 

- республикалық бюджеттің атқарылуына сыртқы бақылау жүргізудің тәртібін  

орнатады; 

- ішкі бақылаудың орталық ӛкілетті органымен бірлесіп қаржылық бақылау 

стандарттарын жетілдіреді, бекітеді және олардың сақталуына бақылау жүргізеді; 

- мемлекеттің кепілді займдарын, республикалық бюджеттен мемлекеттің 

міндеттемелерін ӛтеуге берілген қаражатын, гранттарды және мемлекеттік активтерді 

мақсатты әрі тиімді пайдалануға бақылау жүргізеді; 

- республикалық бюджеттік бағдарламалардың тиімді және нәтижелі орындалуына 

баға береді; 

- бюджеттік инвестицияларға бақылау жүргізеді; 

- мемлекеттік органдардың қызметіне, меншіктің  барлық формасындағы 

ұйымдарға.бірақ  республикалық бюджетке кірістердің толық әрі уақытылы түсуі 

жағынан,сонымен бірге республикалық бюджеттен түсімдердің сомаларының 

қайтарылуына  бақылау жүргізеді. 

Әрине Есеп комитетінің құзыреттілігі мен атқарылып жатқан қызметі ұшан-теңіз, 

дегенмен де мемлекетіміздің бюджетінің орындалмай қалу себептерінің бірі ол - бақылау 

ic-шараларының аздығы болып табылады. Оған қолбайлау болып отырған Есеп комитеті 

құрылымының шектеулілігі мен штат санының шағындығы. Былтырғы жылы, Есеп 

комитетінің штаттық санын арттыру туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығы шығып, қатарымыз тағы да отыз қызметкермен толықты. Сӛйтіп, Қазақстан 

халқының қазынасына бақылау жасайтын Есеп комитетінің қызметкерлерінің жалпы саны 

жетпіске жетті. 
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Ал, шет мемлекеттерде құзыретті органдардың саны мынадай мәліметтерде кӛрініс 

тауып отыр: Жапония мемлекеттік тексеру комиссиясында - 1 252, Ұлыбритания ұлттық 

аудиторлық басқармасында - 750, Австралияның бас аудиторлық офисінде - 288, 

Индонезия Республикасының аудит басқармасында - 2 600, Польша Жоғары бақылау 

палатасында - 1 750, Венгрияның мемлекеттік есеп палатасында - 520 адам қызмет етеді. 

ТМД мемлекеттерінің ішіндегі кӛршілес Ресейдің Есеп палатасында - 872, Грузияның 

бақылау палатасында - 580 адам қызмет етеді.  Тіпті бюджеті біздің бip ғана 

облысымыздың бюджетімен шамалас Қырғызстан мемлекетінің Есеп палатасының ӛзінде 

200 адам қызмет жасайды[7]. 

Яғни бұндағы айтатын мәселе Есеп комитетінің қызметкерлер санынын 2-3 есе 

кӛтерсек, еліміздің бюджет қаражаттарының атқарылуын  толықтай дерлік бақылауға 

және тексеруге септігін тигізеді деп ойлаймын. 
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Финансы предприятий и корпораций занимают значительное место в общей 

системе финансов. Для понимания их сущности стоит оглянуться на содержание 

финансовых отношений, которые сопровождаются: реальным движением денежных 

средств; товарообменными операциями; формированием и использованием доходов, 

принимающих форму финансовых ресурсов. Конкретное содержание и назначение 

корпоративных финансов проявляются в их функциях. 

Что касается общественного назначения финансов в целом, то в экономической 

литературе часто выделяют две функции финансов: распределительную и контрольную. 

Распределительная концепция трактует, что финансы оказывают на производство 

косвенное влияние, т. е. воздействуют опосредованно (косвенно) через распределение 

ВВП. Профессор Э.А. Вознесенский отмечал, что финансовые отношения возникают 

главным образом при перераспределении чистого дохода хозяйствующих субъектов в 

форме прибыли. В экономической литературе также имеются научные высказывания 

сторонников воспроизводственной концепции финансов, в которых к распределительной 

http://www.stat.kz/
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и контрольной функциям добавляют третью функцию — обслуживание индивидуального 

кругооборота фондов[1]. 

Отметим, что на практике финансы определяют индивидуальный кругооборот 

фондов предприятия. Можно возразить многим авторам, что в данном случае это следует 

трактовать не как воспроизводственную функцию финансов, а как их роль в экономике 

предприятия, работающего в рыночных условиях. В качестве функций корпоративных 

финансов можно выделить: 

- формирование и использование капитала; 

- формирование и использование прибыли (дохода); 

- движение денежных средств (денежные потоки). 

Названные функции, безусловно, тесно связаны с воспроизводственным 

процессом, его непрерывностью. Эффективное управление корпоративными финансами, 

реализующее все три функции, призвано решать противоречия, возникающие в процессе 

деятельности корпораций между ее стратегическими целями и финансовыми 

возможностями. 

Отметим, что на практике финансы определяют индивидуальный кругооборот 

фондов предприятия. Можно возразить многим авторам, что в данном случае это следует 

трактовать не как воспроизводственную функцию финансов, а как их роль в экономике 

предприятия, работающего в рыночных условиях. В качестве функций корпоративных 

финансов можно выделить: 

- формирование и использование капитала; 

- формирование и использование прибыли (дохода); 

- движение денежных средств (денежные потоки)[2]. 

Названные функции, безусловно, тесно связаны с воспроизводственным 

процессом, его непрерывностью. Эффективное управление корпоративными финансами, 

реализующее все три функции, призвано решать противоречия, возникающие в процессе 

деятельности корпораций между ее стратегическими целями и финансовыми 

возможностями. 

Особенности важнейшей финансовой категории «капитал» обусловлены двумя 

основными факторами. С одной стороны, особенностью корпоративного капитала 

является то, что в его составе можно выделить две самостоятельные подсистемы: 

промышленный капитал (отражает движение капитала в сфере производственной 

деятельности) и финансовый капитал (обеспечивает организацию и обслуживание 

денежного оборота в целях поиска внутренних резервов для обеспечения непрерывности 

воспроизводственных процессов замкнутой хозяйственной структуры). 

Проблема выбора структуры капитала возникает по следующим причинам: во-

первых, стоимость различных элементов капитала различна, и, привлекая дешевый 

заемный капитал, владелец собственного капитала может значительно повысить его 

доходность (эта повышенная доходность является компенсацией за повышенный риск); 

во-вторых, комбинируя элементы капитала, можно повысить рыночную оценку всего 

капитала корпорации. С точки зрения оценки стоимости капитала, принципиальное 

отличие собственного и заемного капитала заключается в неравных значениях стоимостей 

этих элементов капитала. 

Финансовые решения по структуре капитала — это выбор компромисса между 

риском и доходностью, поскольку увеличение доли заемного капитала повышает риск, и 

более высокое значение доли заемного капитала обеспечивает большее значение 

доходности на собственный капитал. 

Следовательно, корпорация, использующая только собственный капитал, имеет 

максимальную финансовую устойчивост (коэффициент финансовой независимости равен 

1). Тем не менее, организация считается финансово устойчивой, если коэффициент 

финансовой независимости более 0,5. Таким образом, корпорация не теряет финансовой 

устойчивости, используя заемный капитал, но значительно ограничивает темпы своего 
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развития, отказавшись от его привлечения, лишается дополнительного источника 

финансирования прироста активов (имущества). 

В то же время корпорация, привлекающая заемные средства в форме кредита или 

облигационного займа, имеет более высокий финансовый потенциал для своего 

экономического роста и возможности прироста рентабельности собственного капитала. 

Однако с увеличением доли заемных средств корпоративная группа теряет финансовую 

независимость, в большей мере генерирует финансовый риск и угрозу банкротства. 

Под «эффективной структурой капитала» мы понимаем такое сочетание 

собственного и заемного капитала корпорации, которое обеспечивает максимальную 

рыночную оценку всего капитала (как суммы собственного и заемного), и, следовательно, 

предлагает владельцам максимум дохода на вложенные денежные средства. Эффективная 

структура капитала выражает такое соотношение использования собственного и заемного 

капитала, при котором обеспечивается наиболее эффективная взаимосвязь между 

коэффициентом рентабельности собственного капитала и коэффициентом задолженности. 

Процесс формирования эффективной структуры капитала предполагает 

установление целевой структуры капитала, которая представляет собой такое 

соотношение собственных и заемных финансовых средств корпорации, которое позволяет 

в полной мере обеспечить достижение избранного критерия формирования эффективной 

структуры капитала. Конкретная целевая структура капитала обеспечивает заданный 

уровень доходности и риска в деятельности организации, минимизирует 

средневзвешенную стоимость или максимизирует рыночную стоимость организации. 

Показатель целевой структуры капитала входит в систему стратегических целевых 

нормативов его развития [3]. 

Анализ литературных источников по вопросам управления финансами крупных 

корпораций позволяет сделать вывод, что в большинстве своем они сводятся к проблемам 

оценки перспектив и последствий слияний, поглощений, кооперации и интеграции 

организаций. Теория управления корпоративными финансами оставляет ряд ее аспектов 

недостаточно структурированными. На основе обобщения современных проблем 

управления финансами корпораций сформулируем собственное видение некоторых из 

них, не претендуя при этом на полное освещение всех наболевших вопросов в сфере 

корпоративных финансов.  

 При рассмотрении финансов корпорации последняя зачастую определяется как 

единый производственно-хозяйственный комплекс, имеющий в силу этого, единую 

финансовую политику, финансовый механизм и финансовую отчетность. Однако, по 

нашему мнению, в процессе освещения вопросов управления финансами корпорации, 

такой подход вряд ли оправдан, поскольку в отечественной и зарубежной экономической 

литературе понятие корпорации является крайне противоречивым, что в основе своей 

связано с юридической стороной определения форм хозяйственной деятельности. 

Отталкиваясь от позиций Бригхема Ю., Масленченкова Ю.С., Тронина Ю.Н., Кашаниной 

Т.В., Родионовой В.М., Крейниной М.Н., Стояновой Е.С., Романовского М.В. и других 

авторов, а также проанализировав ряд законодательных и нормативных документов, в 

свете исследуемой проблемы, полагаем, что при управлении финансами корпорации 

следует исходить из того, что она:  

- действует на определенном сегмента рынка, что придает конкретные 

характеристики величине, составу и структуре финансового потенциала данной 

корпорации; 

- должна удовлетворять специфические потребности группы потребителей, что 

объективно определяет цель и задачи финансовой политики данной корпорации; 

- производит определенный вид продукции (товары или услуги), предопределяя 

тем самым маркетинговый аспект реализации финансовой стратегии; 
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- обладает определенным конкурентным преимуществом, которое может быть 

долгосрочно обеспечено только полномасштабной реализацией финансового механизма 

корпорации; 

- является только элементом отрасли (как совокупности определенных фирм), что 

характеризует финансовую политику данной корпорации как звено в системе отраслевой 

финансовой политики [4, 5, 6]. 

 Одной из ближайших перспектив развития финансового потенциала корпорации 

следует считать создание эффективных финансовых учреждений, что будет означать 

развитие финансовой политики типичной корпорации на принципах вертикальной 

интеграции в направлении формирования замкнутого технологического цикла. 

Финансовый потенциал при этом целесообразнее делить на используемый и 

неиспользуемый, первый отождествлять с финансовыми ресурсами корпорации и 

оценивать через их объем, отражаемый в финансовом балансе. Неиспользуемая часть 

финансового потенциала связана с оценкой той части финансовых ресурсов, которая 

может быть вовлечена в оборот в течение оп-ределенного периода времени, т.е. это не 

реализованная часть финансового потенциала. Финансовая политика корпорации и 

должна определить, когда и какие ресурсы необходимо и оправдано использовать.  

 Самое главное, принципиальное отличие корпорации как «корпоративного 

бизнеса» от индивидуального и партнерского бизнеса состоит в том, что корпорация есть 

«юридическое лицо», независимое от владеющих ею физических лиц, образующих ее и не 

сводимое к ним. Собственность корпорации не является собственностью акционеров; 

акционеры не отвечают по долгам корпорации и не понесут финансовых потерь, если 

корпорация обанкротилась, тогда как индивидуальный и партнерский бизнес чреват 

неограниченным (в том числе и лично имущественным) риском. Таким образом, 

корпорация - это ограниченный риск.  

 Исторически корпорации делятся на частные (закрытые) и публичные (открытые). 

Частная корпорация основана на ограниченном праве передавать акции для акционеров; 

акционеров должно быть не менее 50, а сами акции не могут быть переданы посторонним. 

Публичная корпорация таких ограничений не знает (поэтому, например, все корпорации, 

чьи акции котируются на фондовых биржах или продаются на «улице», - публичные).  

 Таким образом, с финансовой точки зрения преимущества корпорации 

неоспоримы по следующим моментам:  

 акционеры рискуют только своими вложениями в обычные акции, но не 

отвечают по долгам корпорации; 

 непрерывность существования корпорации, она - бессмертна, тогда как 

партнерство конечно при выходе одного из партнеров; 

 акции - часть наследства акционера; 

 акции могут продаваться и передаваться третьим лицам, при этом активы 

остаются в собственности корпорации как юридического лица; 

 выпуск различных классов акций и облигаций обеспечивает корпорации 

финансовую мощь, недоступную другим формам бизнеса, и динамику; 

 корпорация - подсудная организация, т.е. акционер может подать в суд на 

корпорацию, а корпорация - на акционера (для партнерства это исключено); 

 хотя акционеры и являются собственниками корпорации, управляют ее 

имуществом менеджеры. 

В то же время корпорация имеет и определенные недостатки в финансово-

экономической организации: 

 корпорация подпадает под действие многих норм; 

 изменения в уставе корпорации затруднены из-за формализации, это 

уменьшает ее гибкость и динамизм; 

 корпорация создает возможность для двойного налогообложения; 
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 велики административные издержки по управлению корпорацией; 

 затруднено изъятие капитала: для корпорации выкуп акций - строго по 

процедуре выкупа, для мелкого акционера - только продажа акций. 

 Своеобразным катализатором (во всем мире) предстоящих направлений 

капиталопотоков выступает движение рискового (венчурного) капитала. Он собственно и 

создан для апробации риска в той или иной сфере, в той или иной национальной 

экономике. На практике венчурный капитал - важнейшая составляющая финансового 

потенциала корпорации - выступает либо в виде специальных фондов (аккумулирующих 

определенные проценты от капитала данной корпорации), либо в виде сети фирм, 

действующих в новых отраслях экономики. Отсюда следует, что устремление 

избыточного капитала за пределы экономики страны, т.е. вывоз капитала, выступает 

«естественным» средством страхования отечественного бизнеса от неприемлемо высоких 

для него политических и экономических рисков. Существует для вывоза капитала и чисто 

экономическая причина - вывезенный капитал принимает на себя функцию обслуживания 

казахстанского товарооборота, но оригинальным способом: чтобы избежать чрезмерно 

высокого налогового бремени, расчеты между казахстанскими компаниями 

осуществляются через их филиалы в оффшорных зонах.  

 Практически всякая корпорация стремится к получению прибыли. Корпоративная 

прибыль образует материальную основу для расширения бизнеса, для ускорения его 

инновационного развития. Это - один из аксиоматических постулатов современной теории 

корпоративного предпринимательства. Несмотря на усилия целой группы 

институционалистов, доказывающих возможность «безущербного» отсутствия прибыли у 

коммерческого предприятия, ясно, что при таком отсутствии экономический, 

коммерческий и социальный эффект деятельности корпорации является отрицательным 

результатом, свидетельствующим о напрасных затратах материальных, трудовых, 

интеллектуальных и финансовых ресурсов. Более того, корпоративно-хозяйственная 

деятельность вообще становится бессмысленной. Несомненно, что величина прибыли 

зависит от того, насколько ценным оказывается произведенный продукт для его 

потенциальных потребителей. Это определяется тем, что в формировании прибыли, 

помимо материально-вещественных и трудовых факторов, участвует и так называемая 

«инновационная идея», реализуется инновационный потенциал корпорации. Отсюда 

следует, что не только труд или капитал выступают источниками прибыли корпорации, а 

совокупность производственного, экономического и финансового потенциала корпорации 

способствуют производству и реализации продукции.  

 Факт участия банковского капитала в формировании финансового потенциала 

корпорации является, по нашему мнению, достаточно спорным. Нестабильность 

несформировавшейся банковской системы Казахстана, отсутствие развитого финансового 

рынка (именно отвечающего рыночным законам) делает банковскую составляющую в 

структуре финансовых ресурсов корпорации ошибочной со стратегической точки зрения. 

Тем не менее, мы абсолютно не оспариваем факт присутствия финансового сектора в 

структуре потенциала корпорации как в форме участия ресурсов инвестиционных, 

пенсионных фондов, страховых компаний, так и коммерческих банков, целесообразность 

включения которых в каждом конкретном случае должна определяться особенностями 

отрасли, системообразующих предприятий, внутриэкономической ситуации, рынка 

продукции, политики государства и т.п. Акцент на участие банков в организационном 

устройстве корпораций неоспоримо оправдан при создании финансово-промышленных 

групп. Вместе с тем, не следует забывать, что, как сложная хозяйственная структура, 

корпорация может существовать в форме концерна, консорциума, треста, синдиката, 

картели, холдинга, ассоциации, финансово-промышленной группы. Представляется, что 

целесообразнее обеспечить параллельное развитие производственной и финансовой 

подсистем корпорации, а также параллельное формирование производственного и 

финансового механизмов для их эффективного взаимодействия.  
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Основными принципами налогового планирования являются: 

 законность всех способов и методов оптимизации налогообложения; 

 экономичность внедрения схем оптимизации налогообложения; 

 индивидуальный подход к деятельности и особенностям конкретного 

налогоплательщика; 

 комплексность и много вариантность применения разработанных схем и 

методов налогообложения  

Основная задача налогового планирования, которую можно определить как 

специфическую область управленческой деятельности, – это прогнозирование и 

построение эффективной системы управления производственной, финансовой, учетной 

деятельности,  обеспечивающей исключение или снижение необоснованной переплаты 

налогов и начисления штрафных санкций. 

Налоговое планирование осуществляет: 

1. анализ деятельности предприятия в финансово-хозяйственном аспекте; 

2. анализ действующего законодательства; 

3. изучение конкретных проблем каждого налогоплательщика для выявления 

схем и методов оптимизации налогообложения; 

4. анализ методов оптимизации налогообложения, используемых конкурентами и 

партнерами, для применения наиболее эффективных схем на собственном предприятии; 

5. применение наиболее результативных схем и методов налогообложения 

компании. 
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Принципы и цели налогового планирования представлены на таблице 1. 

 

Стратегические цели  налогового 

планирования в современных 

условиях 

 Основополагающие принципы  

налогового планирования 

налогоплательщиков 

 минимизация рисков и получения 

максимального  финансового 

результата; 

 отраслевая принадлежность, 

специфика предприятия;  

 анализ ситуации налогового 

законодательства;  

 судебных прецедентов, прогноз 

налоговых обязательств; 

 анализировать  сбалансированность 

и реальность исполнения, уровень 

рисков, избежание банкротства за счет 

налоговых правонарушений; 

 разработка на основании прогнозов 

и тенденций развития налоговой 

системы  

 

 

  соответствие всех принимаемых 

способов и методов действующему 

законодательству в РК; 

 повышение эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий; 

 соблюдение принципа экономии при  

разработке оптимизации налоговых 

платежей; 

 систематичность и наличие 

нескольких вариантов при применении 

методов оптимизации налогообложения 

предприятии; 

  увеличение  собственных 

финансовых ресурсов на предприятии и 

повышение его финансовой устойчивости 

и значимости 

 индивидуальный подход ко всем 

видам деятельности и особенностям 

конкретного налогоплательщика 

 

Таблица 1. Принципы и цели налогового планирования в целом 

Примечание: составлено автором 

 

 Как правило, налоговое планирование представляет собой именно комплекс мер, 

направленных на уменьшение налогового бремени. Однако при всем многообразии 

данные меры могут быть подразделены на долгосрочные, т.е. перспективные, и текущие. 

Долгосрочное налоговое планирование - это использование налогоплательщиком 

таких приемов и методов, которые уменьшают его налоговые обязательства в течение 

длительного времени или в процессе всей деятельности налогоплательщика. Элементы 

этого вида планирования: 

 выбор наиболее выгодного, с точки зрения налогообложения, места 

расположения организации, ее структурных подразделений и руководящих органов; 

 выбор организационно-правовой формы организации, ее организационно-

хозяйственной структуры (деление производственных и хозяйственных процессов вплоть 

до создания для этих целей группы взаимосвязанных самостоятельных организаций), 

позволяющий минимизировать налоговые платежи. 

Под текущим налоговым планированием понимается совокупность методов, 

позволяющих налогоплательщику уменьшать налоговое бремя в течение ограниченного 

периода времени и в каждой конкретной хозяйственной ситуации. При этом отметим, что 

элементы текущего налогового планирования носят не только инициативный, но и 

императивный характер. К числу последних можно, например, отнести: 

 принятие организацией учетной политики; 

 выбор варианта налогового учета. 

Формирование оптимальной для конкретной организации налоговой учетной 

политики является одним из основных элементов текущего налогового планирования и 

оказывает непосредственное влияние на финансовое положение организации. Например, 
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организации должны выбрать метод уплаты налога на прибыль, принять решения об 

использовании или не использовании налоговых льгот и т.д. К инициативным методам 

текущего налогового планирования можно отнести анализ всех предоставляемых 

законодательством льгот по каждому налогу и рассмотрение возможности их 

использования, анализ всех возможных форм сделок в конкретных хозяйственных 

ситуациях, выбор наиболее рациональных форм размещения активов, использования или 

распределения прибыли организации и т.п. 

Таким образом, текущее налоговое планирование носит более оперативный 

характер. Во многих случаях оно строится на использовании пробелов в законодательстве 

при решении спорных вопросов. 

Налоговое планирование на предприятии подразделяется на стратегическое и 

тактическое.  Стратегическое планирование должно осуществляться на этапе создания и 

регистрации предприятия и быть направленным на минимизацию налоговых обязательств 

в долгосрочной перспективе.  Данный этап включает в себя выбор организационно-

правовой формы хозяйствования,  вида и профиля предпринимательской деятельности,  

место нахождения самого хозяйствующего субъекта,  его обособленных подразделений и 

дочерних предприятий.  Тактическое налоговое планирование представляет собой процесс 

организации расчета конкретных видов налогов на очередной финансовый год или 

среднесрочную перспективу с использованием всех предусмотренных законодательством 

возможностей для оптимизации их размера. 

Этапы налогового планирования важный элемент, способствующий проведению 

налогового планирования на предприятии, — это организация бухгалтерского и 

налогового учета: выбранная форма, методология, содержание и способы ведения: 

 Первый этап — появление идеи об организации бизнеса, формулирование цели и 

задач, а также решение вопроса о возможном использовании налоговых льгот, 

предоставляемых законодателем. 

Второй этап — выбор наиболее выгодного с налоговой точки зрения места 

расположения производств и конторских помещений предприятия, а также его филиалов, 

дочерних компаний и руководящих органов, организационно-правовых форм данных 

подразделений, а в условиях транснациональных компаний — выбор оптимальной 

юрисдикции базовой компании,  ее месторасположения. 

При выборе местонахождения юридического лица довольно интересные 

возможности открывают свободные экономические зоны. 

Третий этап — выбор организационно-правовой формы юридического лица и 

определение ее соотношения с возникающим при этом налоговым режимом. 

 Четвертый этап — предусматривает формирование так называемого налогового 

поля предприятия с целью анализа налоговых льгот. На основе проведенного анализа 

формируется план их использования по выбранным налогам. 

Посредством льгот, государство, освобождая налогоплательщика полностью или 

частично от уплаты налогов, решает самые разнообразные задачи: социальные, 

экономические, политические. В результате, пользование налогами не только вполне 

легитимная вещь, но и отвечает интересам государства. И в данном случае задача 

налогового планирования заключается в том, чтобы ввести налогоплательщика в 

то состояние, которое соответствовало бы признакам льготного субъекта. 

Налоговые льготы предусмотрены для автономных организаций образования, 

определенных статьей 135-1 Налогового кодекса, а также статьей 135-2  

Налогового кодекса - освобождение от налогообложения доходов организаций, 

специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго 

уровня, сто процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку 

Республики Казахстан. 
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 Пятый этап  — размещение доходов налогоплательщика. 

От того, как налогоплательщик распорядится полученным доходом, во 

многом зависит размер подлежащего к уплате налога, поскольку конструкция 

подоходного налога, используемого в Казахстане, такова, что объектом обложения 

выступает не сам доход, именуемый «совокупный годовой доход», куда включаются 

денежные и другие средства за реализованный товар (работы, услуги), полученные 

(подлежащие к получению) налогоплательщиком, а так называемый «налогооблагаемый 

доход», который определяется как разница между совокупным годовым доходом и 

вычетами. 

Шестой этап — разработка (с учетом уже сформированного налогового поля) 

системы договорных отношений предприятия. Для этого с учетом налоговых последствий 

осуществляется планирование возможных форм сделок: аренда, подряд, купля-

продажа, возмездное оказание услуг, доверительное управление и т. п. В итоге образуется 

договорное поле хозяйствующего субъекта. 

В этом отношении наиболее привлекательным для заключения сделки может быть 

сделка по передаче имущества в доверительное управление, поскольку чистый доход от 

доверительного управления для юридического лица по статье 99 Налогового кодекса 

освобождается от налогообложения.  

Седьмой этап - начинается с составления журнала типовых хозяйственных 

операций, который служит основой ведения финансового и налогового учета. Затем 

выполняется анализ различных налоговых ситуаций, сопоставление полученных 

финансовых показателей с возможными потерями, обусловленными штрафными и 

иными санкциями. 

Этот этап непосредственно связан с организацией надежного налогового учета и 

контроля  правильностью исчисления и уплаты налогов. Основным способом уменьшения 

риска ошибок может быть использование технологии внутреннего контроля налоговых 

расчетов. 

Помимо представленной классификации этапов налогового планирования, этот 

процесс можно упрощенно представить в виде схемы. 

  

 
Этапы налогового планирования 

 

Из вышеизложенного вкратце можно выделить основные моменты налогового 

планирования   это формирование налогового поля. 

После этого специалистами предприятия анализируются все предоставленные 

законодательством льготы по каждому из налогов на предмет их использования в 

практической деятельности. С учетом результатов этого анализа составляется детальный 

план использования льгот по выбранным налогам. 

Согласно уставу предприятия и на основе гражданского законодательства, 

формируется система договорных отношений (договорное поле). 
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Далее подбираются типичные хозяйственные операции, которые предстоит 

выполнять предприятию; разрабатываются различные ситуации с учетом налоговых, 

договорных и хозяйственных наработок; выбираются наилучшие варианты, которые 

оформляются в виде блоков бухгалтерских и/или налоговых проводок; из 

оптимальных блоков составляется журнал типовых хозяйственных операций, который 

служит основой ведения финансового и налогового учета; оценивается получение 

максимального финансового результата с учетом налоговых рисков (возможных 

штрафных санкций), осуществляется наиболее рациональное с налоговой точки зрения 

размещение активов и прибыли предприятия; определяются альтернативные способы 

учетной политики организации. 
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Қазіргі таңда аймақтың экономикалық дамуын басқарудың ең айрықша  құралдары 

болып стратегиялық жоспарлау және болжау табылады. 

Стратегиялық жоспарлау және стратегиялық басқару – қазіргі заманғы 

менеджменттің сенімді әдісі. Cтратегиялық жоспарлауды тек ӛндірісте, ауыл 

шаруашылығында, құрылыста, транспортта ғана емес, сондай-ақ адам қызметтерінің басқа 

түрлерінде де қолдану мүмкіндігі бар, сонымен қатар,олкоммерциялық қызметте, жоғары 

оқу орындарының жұмысында, ғылыми-зерттеу институттарында, денсаулық сақтау 

мекемелерінде және де коммерциялық емес ұйымдардаүлкен жетістіктермен 

қолданылады. Негізгі нәтижелі  стратегиялық жоспарлауды аймақтың дамуын басқаруда 

қолдану болып табылады.  

Аймақтың салықтық әлеуетін жетілдіруде маңызды мәнге ие салық механизмінің 

элементтері салықтық жоспарлау мен болжау, шешімді қабылдау және ӛңдеулер 

жүйесінде негізгі элементтер болып табылады. 

Салықтық жоспарлау мен болжаудың негізгі мақсаты- бюджеттік тапсырмалардың 

сандық және сапалық кӛрсеткіштердің экономикалық негізін қамтамасыз ету және салық 

концепциялардың заңдық тәртібінде қабылданған және ӛңдеулерден елдің әлеуметтік-

экономикалық дамуын қамтамасыз ету. Бұл мәселенің орындалуының бірінші қаржылық 

жолы (ағымдағы салықтық жоспарлау) және келешектегі перспектива (салықтық болжау). 

Осымен байланысты салықтық жоспарлаудың тактикасы мен стратегиясы ерекшеленеді. 

Салықтар бойынша ағымдағы бюджеттік тапсырманың ӛңделуі, тоқсандық 

салықтық түсімдердің анықталуы. Олардың шешімі салық салудағы стратегиялық 
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мақсаттарды зерттеуде және олар үшін құқықтық жағдай жасайды. Бұл жағдайда 

салықтық болжаудың негізі болып, ғылыми зерттеу есептерінің нәтижесі және ағымдағы 

салық міндеттерін орындау барысында. Бұл мәліметтерді жинау және ӛңдеу олардың 

позитивті және неготивті жақтарын айтуға болады, оны инвестициялау темптеріне әсері, 

салалар қозғалымдағы құрылымына, табыстарды территоияларға деген сәйкестігі, 

корпорациялар мен тұрғындарға әсері[1]. 

Салықтық тактика - дегеніміз билік органдарының тәжірибиелік әрекет кешені 

және бюджеттің табыс баптарының жалпы құрылымын ӛңдеу, салықтық реттеумен 

бақылауды ӛткізу. Тактикалық қадамдардың сапалық мазмұны    барлық   деңгейдегі    

бюджеттердің    уақыттылы    және    толық орындалуының дәрежесін кӛрсетеді. 

Бюджеттік салықтың қарым-қатынасқа қолданылатын оперативті салықтық 

әдістердің араласуы, салықтың әкімшілік салықтық құқық бұзушылықтың алдын алады, 

және де бюджетті салықтық тексерулер нәтижесінде айқындалған тӛленбеген салық 

сомалары арқылы толтырады. Соның нәтижесінде салық жүйесінің тиімділігі анықталады 

және оның салықтық топтарымен жекелеген салық түрлері, осының барлығы қабылданған 

оптималды салық концепциясын куәландырады, яғни экономикалық шындылыққа сай 

салық салу процесін реттейтін салық кодексіне ӛзгерістер енгізу қажет. Ағымдағы 

жылдағы салық міндеттемелерін орындалуын қамтитын салықтық қатынастардың 

мазмұнын зерттеп талдау, стратегиялық салықтық жоспарлаудың (болжаудың) 

ұтымдылығын білдіретін негізгі шарт қызметін атқарады. 

Стратегиялық салықтық жоспарлау (болжау) басқару теориясы мен тәжірибиесінде 

айырықша орын алады. Ол барлық дамыған елдерде экономикалық алдын кӛру тәсілі 

ретінде қолданылады. 

Орта мерзімдік перспективаға салықтық болжамның ӛңделуі мыналарды қосады: 

1. Территориялық меншіктің табыстылығына баға беру (аймақтардың қаржылық 

қамтамассыздандырылуы және бюджет тиімділігі, кӛрсеткіші қолданылады). Аймақтық 

мамандандырылуының салалардың техникалық қажеттілігін жаңарту, жалақының 

жағдайы, аймақтық ресурстар базасы, территориялық экспорттың- импорттың 

операцияларда қатысуы, ӛндірістік және әлеуметтік инфроқұрылымның сапалылығы, 

транспорттық магистралдармен қамтамассыз етуі. Бұл мәліметтер аймақтың жиынтық 

табысының әдістемелік есептерінің мәліметтінің базасын құрады, оның экономикалық, 

қаржылық және салықтық поттенцияларын құрады. 

2. Аймақтық экономикалық қарқынын ескере отырып, салықтық түсімдердің 

кӛлемін болжау. Бюджеттің барлық деңгейлерін қалыптастыруда бұл мәліметтер үлкен 

мағынаға ие, себебі оларда аймақтың қаржы ресурстарында, субсидия, субвенция, дотация 

және трансферттік қаржыларда деген қажеттілігін айқын кӛрсетеді. Аймақтың 

потенциясын білу салық салу режимінде жеңілдіктерді пайдалануды дәлірек рәсімдейді. 

Ол салық заңдылығын жетілдіру сұрақтарын шешуде қолданылады. 

3. Аймақтық әлеуметтік-экономикалық қажеттілігін болжау, экономиканы құратын 

ресурстар мен мүлік түрлерін жоғарғы инвестициялау негізінде, қаржылардың үлесін 

анықтау, оны аймақтық меншікте қолдануда түскен және ішкі қажеттілікті 

қанағаттандыру үшін айналдырады. Меншік қатынастарына объективті қажеттіліктеріне 

түзету енгізу және жалпы мемлекеттік корпоративті және жеке экономикалық 

қызығушылықтарының механизмімен келісу[2]. 

Салықтық жоспарлау мен болжау қаржылық менеджменттінің негізгі базалық 

элементі деп қарастыруға болады. Бұл жағдайда қаржы менеджменті кең мағынада 

қарастырылады. Басқару позициясынан елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы ретінде 

қарастырылып отыр. 

Жалпы мемлекеттің қаржы менеджменттінің құрамында негізгі позицияны 

бюджеттік салық менеджменті алады. Бұл басқару әрекеті, мемлекетік қаржы миистрлігі, 

есептеу комитеті және басқада басқару органдарымен жүргізіледі. 
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Жалпы мемлекеттік салықтық жоспарлаудың мақсаты, бюджетке салық 

тӛлеушілерінің салықтарының түсуін және қаржы ресурстарын анықтау. Бұл ресурстарды 

жоспарлауда басқару органдары мүмкіншілігінше жоғарғы деңгейде алуға бағытталады. 

Бұл процесс қоғам дамуына байланысты жалпы мемлекеттік тұтынушылардың ӛсуін 

есептеуге негізделеді. Қаржы қажеттілігінің ӛсу объективтілігін А. Вагнер енгізген. 

Кӛптеген себептерге байланысты мемлекеттік шығындардың ӛсу тенденциясы 

анықталады: халықтың ӛсуі, қызмет салаларында қажеттіліктің ӛсуі, ӛндірістік салада 

халықтың білім деңгейінің ӛсуі. 

Салықтар бойынша нақты тапсырмалардың ӛңделуі есепті жылға, бір қатар ӛзара 

байланысты әрекеттерді қосады: 

- қалыптасқан экономикалық тенденция есебімен салықтық режим варианттарын 

іздеу; 

- оптималды салық салу варианттына баға беру; 

- алдағы салық режимдерінің негізділігі, 

- салықтық табыстар проектісін есептеу, ӛткен жылдың бюджеттік орындалуына 

экспертиза ӛткізу нәтижиелері есебімен; 

- үкімет пен парламент салықтық міндеттемелерді талқылау, олар бюджеттік 

жіктелуіне сәйкес болуы және бюджет табыстарының соңғы келісімі заңға сәйкес 

негізінде болуы[3]. 

Әр түрлі деңгейдегі бюджеттерге нақты салықтық түсімдердің есебіне үш 

принципиалды мағыналы қондырғылар үлкен маңызға ие. 

1. Салық тӛлеушімен бюджет арасындағы қарым қатынастардың негативті және 

позитивті жақтарын жекелеп талдау; 

2. Бюджет салық жүйесінде  факторлық талдауды жүргізу,  оның мақсаты  жалпы  

салық жүйесінің  әсерін,  жекелеген  салық түрлерінінің қаржы-шаруашылық 

кӛрсеткіштеріне керісінше; 

3. Экономикалық фискалдық, бюджеттік және салықтық құбылыстардың пайда 

болу мүмкіншіліктеріне болжамалы баға беру, салық тӛлеуші мақсатымен бюджет 

мақсаты арасындағы аймақтық. Оларды толық жою немесе сәйкестендіру мақсатында 

кешенді шараларды ӛндеу[4]. 

Бүгінгі таңда салық ғылымы бюджеттегі салықтық түсімдердің кӛлемін болжау 

әдістерінің арнай тәсілін құрды. Тәжірибеде, салықты болжау мен жоспарлауда жалпыға 

белгілі және кеңінен қолданылатын дәстүрлі әдістер қолданылады: баланстық, 

экстрополяциялық, нормативті және тағыда басқалар. 

Сонымен, табысты болжау бұл заңмен белгіленген салық пен алымдардың 

құрылымындағы бюджеттік табысты жоспарлау. Осындай болжаулар негізінен бюджеттік 

процесте қолданылады, яғни болашақ бюджеттік баланысты анықтау үшін, шығынды 

жіктеу, қарызды қаржыландыратын құралдар және үлестік принцип негізінде табысты 

үлғайту. 
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Среди стран содружества рынок страхования Республики Казахстан является 

одним из наиболее динамично развивающихся рынков. В последние годы в республике 

наметилась устойчивая тенденция роста всех основных показателей страхового рынка.  

Однако, с одной стороны, данный сектор рынка демонстрирует рост, а с другой - по 

объемам он все же уступает банковскому сектору. В развитых странах, страховые 

компании наряду с банками являются не только крупнейшими инвесторами, но и своего 

рода индикаторами экономики.  

К сожалению, в казахстанской экономике страхование пока не занимает ведущих 

позиций. Так,  2013 г. объем собранных страховых премий составил 0,7% к ВВП, тогда 

как в зарубежных странах этот показатель составляет не менее 8-9%.  

Страхование жизни имеет богатую историю развития в период СССР, оно было 

очень популярным: чуть ли не каждая семья копила деньги на свадьбу детей, их 

совершеннолетие и другие цели. Однако гиперинфляция начала 1990-х, а затем введение 

национальной валюты в Казахстане превратили накопления в копейки, что повлекло за 

собой утрату доверия населения, отсутствие страховой культуры в целом.  

В результате среди граждан Казахстана осознанная потребность в страховании 

пока не сформировалась. Низкий уровень страховой культуры приводит к тому, что 

добровольные виды страхования развиваются не за счет розничных потребителей, а за 

счет корпоративных. Изменить ситуацию можно только путем планомерного разъяснения 

населению преимуществ страхования, чтобы население воспринимало страхование не как 

исполнение каких-то обязательств перед государством или финансовым институтом, а как 

защиту на все случаи жизни. Пока мало кто понимает, что страхование жизни может стать 

не только защитой от непредвиденных событий, но и инвестиционным инструментом.  

Так, по накопительному страхованию жизни человек, приобретая страховой полис 

на случай смерти и случай дожития, параллельно с этим, может получить и другие услуги, 

схожие с банковскими услугами. В западных странах, договор страхования жизни может 

использоваться как закладная в случаях ипотечного кредитования. 

Доля рынка страхования жизни в ВВП большинства развитых стран мира 

составляет 4-6%. В 2013 г. лидерами были такие страны, как: Южно-Африканская 

республика - 11,43%, Тайвань - 11,06%, Великобритания - 8,92%, Япония - 8,26%. 

Крупнейшими рынками страхования жизни считаются рынки США, Японии, 

Великобритании, Франции, Германии. Вставить Казахстан. 

На 01.12.2013 г. в нашей стране работает 34 страховых компаний, 7 из которых - 

компании по страхованию жизни [1].  

 

Таблица 1. 

Структура страхового рынка Республики Казахстан 
Институциональная структура  
страхового сектора 

2003 2005 2007 2009 2011 11 мес. 

2013 
Количество страховых организаций 32 37 37 41 38 34 
в том числе по страхованию жизни 1 3 3 7 7 7 

Примечание: по данным afn.kz 

mailto:azajka@mail.ru
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 Страхование жизни является добровольным видом, в соответствии с действующим 
казахстанским законодательством, страхование жизни не может стать обязательным 
видом страхования. Так, в статье  806, пункте 3) Гражданского Кодекса РК говорится: 
«Обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на 
гражданина ни законодательными актами, ни договором» [2]. 

Страхование жизни включает в себя два основных вида страхования – 
долгосрочное накопительное страхование жизни и срочное страхование жизни [3].  

В Казахстане страхование жизни все еще находится в зачаточном состоянии, 
несмотря на  12 лет развития, отрасль страхования жизни, не доминирует на страховом 
рынке. Так, по состоянию на 1 декабря 2013 года объем страховых премий, собранных по 
отрасли "страхование жизни", составил 53 119,8 млн. тенге, что на 8,9% больше, чем на 
аналогичную дату прошлого года.  

 
Таблица 2. 
Поступление страховых премий по отраслям страхования 

Поступление страховых 
премий по 

отраслям страхования 

31.12.2011 31.12.2012 01.12.2013 Прирост, 
в % млн. 

тенге 
в % к 
итогу 

млн. 
тенге 

в % к 
итогу 

млн. 
тенге 

в % к 
итогу 

Всего по отраслям 
страхования  

175528,7 100 211513,1 100 234 127,5  100 22,4 

Страхование жизни 30478,8 17,4 52473,8 24,8 53 119,8 22,7 8,9 
Общее страхование 145049,9 82,6 159 075,3 75,2 181 007,8 77,3 27,0 

Примечание: по данным afn.kz 
 
Однако, как видно из таблицы 2, доля страховых премий, собранных по отрасли 

«страхование жизни» в совокупных премиях, на отчетную дату составила лишь 22,7% 
против 24,8% на конец прошлого периода.  

Стоит отметить, что основным драйвером роста в данном сегменте рынка в 2008-
2012 годах было  аннуитетное страхование.  

Так на 31.12.2011 г. поступление страховых премий по данному виду составило 
24 005,5 млн. тенге или 3,7% от общего объема страховых премий, а на 31.12.2012 г.  – 
37 417,1 млн. тенге или 17,7% соответственно. Тогда как страховые премии по 
страхованию жизни на 31.12.2011 г. составили 6 473,4 млн. тенге или 3,7%, на 31.12.2012 
г.  – 15 020,7 млн тенге или 7,1% соответственно [1]. 

На 01.12.2013 г. поступление страховых премий по страхованию жизни уже 
составило 27 626,3 млн. тенге или 11,8% против 25 493,4 млн. тенге (10,9%) премий по 
аннуитетному страхованию. 

Таблица 3. 
Поступление страховых премий по видам страхования  

Поступление страховых 
премий по 
видам страхования 

31.12.2011 31.12.2012 01.12.2013 Прирост
, 
в % 

млн. 
тенге 

в % к 
итогу 

млн. 
тенге 

в % к 
итогу 

млн. 
тенге 

в % к 
итогу 

Всего, в том числе по: 175528,7 100 211513,1 100 234 127,5  100 22,4 
Обязательному страхованию 45 465,3  25,9 48 679,6 23,0 48 879,3  20,9 12,1 
Добровольному имущест-
венному страхованию 

76 541,6  43,6 77 678,5 36,7 77 678,5  
 

36,7 1,5 

Добровольному личному 
страхованию, в том числе: 

53 521,8  30,5 85 155,0 40,3 85 155,0  
 

40,3 59,1 

страхование жизни 6 473,4  3,7 15 020,7  7,1 27 626,3 11,8 106,2 
аннуитетное страхование 24 005,5 13,7  37 417,1  17,7 25 493,4  10,9 -27,9 
страхование от несчастных 
случаев 

11 074,6  20,7 17 090,0 20,1 17 090,0  
 

20,1 54,3 

страхование на случай 
болезни 

11 968,3  22,4 15 627,2 18,4 15 627,2  18,4 30,6 

Примечание: по данным afn.kz 
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По итогам 11 месяцев 2013 года доля страхования жизни в  структуре страхового 

портфеля life-страховщиков составила 52% против 48% доли аннуитетов, тогда как еще в 

2011 году ее доля не превышала и 22%. 

 
Рисунок 1. Структура поступления страховых премий по отрасли "страхование 

жизни", % 

    Примечание: по данным afn.kz 

 

Более выгодные условия заключения договора пенсионного аннуитета, а именно 

возможность получения аннуитетной выплаты за несколько лет единовременным 

платежом, сделали этот вид аннуитетного страхования очень популярным, что и сказалось 

на показателях сбора страховых премий. Снижение доли аннуитета в 2013 г. связано с 

тем, что с июня 2013 года до конца  года действует мораторий на заключение договоров 

пенсионного аннуитета в связи с образованием Единого пенсионного фонда [4].  

Также это связано с тем, что ранее отдельные компании по страхованию жизни 

(далее - КСЖ), привлекая клиентов, предлагали им выплатить до 90% от всех накоплений 

единовременно. Такие предложения в итоге оборачивались большими рисками для 

компаний и их клиентов. Выплатив до 90 % от всей суммы сразу, при этом оставив в 

компании всего 10 %, КСЖ брала обязательства осуществлять человеку выплаты 

пожизненно.  

В ноябре 2012 года КСЖ были вынуждены прибегнуть к заключению 

меморандума, в котором были закреплены неурегулированные законодательством нормы, 

приводящие к демпингу и другим негативным последствиям на рынке.  

Так установлен размер единовременной выплаты, которая может выплачиваться 1 

раз по желанию страхователя, и зависит от суммы накоплений (исчисляется в МРП): 

 1) не более 10% от суммы накоплений, если сумма переводимых пенсионных 

накоплений не превышает 7 000-кратный размер МРП, установленного законом о 

республиканском бюджете и действующего на дату заключения договора пенсионного 

аннуитета (в 2013 году до 12 117 000 тенге); 

2) не более 20 % от суммы накоплений, если сумма переводимых пенсионных 

накоплений превышает 7 000-кратный размер МРП, но не более 15 000-кратного размера 

МРП (с 12 117 000 тенге, но не более 25 965 000 тенге в 2013 году); 

 3) не более 30% от суммы накоплений, если сумма переводимых пенсионных 

накоплений превышает 15 000-кратный размер МРП (в 2013 году-25 965 000 тенге).  

Но и это ещѐ не все. В свете последних инициатив реформирования пенсионной 

системы в Казахстане, похоже, аннутитетное пенсионное страхование скорее станет 

неким раритетом. Предлагается заключать договоры пенсионного аннуитета только за 

счѐт добровольных пенсионных взносов. Если учесть, что от всего объѐма пенсионных 

накоплений добровольные пенсионные взносы составляют не более 0,1 %, то перспектива 
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развития этого класса практически сходит на нуль. Даже привлекательные условия 

единовременной выплаты в размере 30 % не спасут положения. 

Что касается плюсов, то теперь пенсионные аннуитеты становятся доступнее для 

большей части населения. 

1. Снизился возраст для заключения договора пенсионного аннуитета для женщин 

на 5 лет. Ранее пенсионный аннуитет был доступен женщинам с 55 лет, теперь с 50 лет. 

Поскольку женщины выходят на пенсию в 58 лет (на 5 лет раньше мужчин), то и право 

заключения договора пенсионного аннуитета должно быть соблюдено с учетом 

половозрастной разницы при выходе на пенсию. 

 2. Появилась возможность размещать пенсионные накопления в нескольких 

страховых компаниях путем заключения нескольких договоров пенсионного аннуитета. 

 3. Кроме того, появилась возможность доплачивать недостающую для покупки 

аннуитета сумму из других источников. Поскольку сумма достаточности пенсионных 

накоплений на счету для покупки минимального пенсионного аннуитета составляет в 2013 

году 2,7 млн. для мужчин и 3,1 млн. для женщин, не многие граждане имели возможность 

воспользоваться пенсионным аннуитетом по причине его дороговизны. 

Что касается роста доли страхования жизни, то это произошло на фоне подъѐма 

потребительского кредитования. Банки стали активно сотрудничать со страховыми 

кампаниями в части страхования жизни заѐмщика и страхования от несчастного случая.  

Также с 2012 года компании по страхованию жизни дождались обязательного вида: 

им было полностью передано страхование работника от несчастного случая на 

производстве. ОСНС очень быстро стало вторым после аннуитетного страхования 

продуктом, приносящим КСЖ премии. 

Добровольного страхования жизни, является не только инвестиционным 

инструментом, но и финансовой гарантией семьи  в случае болезни, смерти и другого 

печального обстоятельства застрахованного лица. Необходимо, чтобы страховой  полис 

приобретался, руководствуясь именно этими причинами, поскольку государство не может 

гарантировать материальную поддержку на все случаи жизни.  

Вместе с тем, у добровольного личного страхования в Казахстане огромный 

потенциал, экономические законы, которые действуют во всем мире, работают и у нас. Но 

если в Европе история и традиции страхования выстраивались на протяжении многих 

веков, Казахстану придется пройти этот путь за несколько десятков лет.  

По подсчетам казахстанских страховщиков, размер страховой премии на душу 

населения, сборы по личному страхованию будут стремиться вверх, пока не достигнут 

точки равновесия. По нашему мнению, это равновесие установится на уровне 200-300 

долл. в год на душу населения(для отрасли «страхования жизни»), что приблизительно 

будет соответствовать уровню стран Восточной Европы.  

Сейчас, по данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (КФН), доля 

страхования жизни в структуре расходов населения Казахстана очень мала, около 4 - 6  

долл. При этом, доля страховых премий по страхованию жизни к общим премиям в 2013 

году составляет примерно 17-18%, при этом данный показатель имеет тенденцию роста. В 

этой связи, мы полагаем, что доля по страхованию жизни к общим премиям будет 

неуклонно расти и в дальнейшем [5].  

Темп роста страхового рынка зависит, прежде всего, от экономического фактора. 

Поскольку расходы на страхование во многом зависят от уровня жизни населения в 

стране.  

На сегодняшний день задачами государственного регулирования страхового рынка 

являются содействие развитию рынка  страхования жизни. С целью стимулирования 

спроса со стороны граждан, было бы целесообразно ввести налоговые льготы для 

страхователей, в части освобождения от подоходного налога не только страховых премий, 

но и в части страховых выплат.  
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С целью стимулирования развития страхования жизни, КСЖ можно освободить от 

уплаты КПН по договорам накопительного страхования жизни.  

Меры государственной поддержки  также необходимы для развития страхования 

жизни. Одним из важных направлений в этой области является государственное 

гарантирование страховых выплат, причем не только по договорам аннуитетного 

страхования, но и по договорам страхования жизни.  

Государство должно развивать политику стимулирования  отрасли «страхования 

жизни» путем создания Государственной компании страхования жизни по аналогии с 

Государственной аннуитетной компании.  Государство может ежегодно вносить премию 

бонус, начисляемую в размере определенного процента от суммы страховых взносов по 

договорам долгосрочного накопительного страхования жизни, заключенным на период от 

10 лет и более, как это происходит при накоплении в системе жилищно-строительных 

сбережений. 

Таким образом, для дальнейшего развития страхования жизни в Казахстане 

необходимо создать государственную программу, направленную на стимулирование 

спроса населения на данный вид страхования. Необходимо осуществлять пропаганду 

страхования жизни, проводить образовательные семинары в целях  разъяснения 

преимуществ и возможностей страхования жизни, а также  повышения страховой 

культуры. В условиях добросовестной конкуренции и высокого качества обслуживания, 

высокой покупательской способности населения можно говорить о развитии  

добровольных видов страхования, в том числе и страхования жизни.  
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Қазақстандық экономиканы белсенді түрде реформалау арқылы және 

инвестициялық ахуалдың тартымдылығын жоғарылатуға мүмкіндіктер берген заңнамалық 

база жақсартылғаннан кейін ғана елімізге келген инвестициялардың ағымы жоғарылай 

бастады. Әртүрлі бизнес-құрылымдардың белсенділігін жоғарылатуға әсер еткен 

инвестициялар, концессиялар және еркін экономикалық аймақтар және инвестициялық 

қызметтерге жеңілдіктер мен кепілдіктер беру туралы бірқатар заңнамалық актілер 

қабылданды. Инвестициялар бойынша Комитеттен бастап инвестициялық жобаларды 

қабылдайтын, бағалайтын, оларды іске асыруға бақылау жасайтын әртүрлі комиссияларға 
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дейін және сәйкесінше инвестициялық ресурстардың қозғалыстарын, сонымен бірге 

инвестициялық ортадағы ӛзара байланыстарды реттейтін ерекше институционалдық 

базаны құрудың маңыздылығы жоғары. 

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының үкіметі басты назарды инвестицияның 

сапасына бӛлу қажет деп санайды. 

Қазақстан Республикасы инвестициялық саясаты инвестицияларды экономиканың 

негізгі секторларына ынталандыру мақсатына сәйкес нормативтік-құқықтық актілерді 

және мемлекеттік бағдарламаларды қабылдау жолымен жүзеге асырады. Инвестициялық 

қызмет саласындағы негізгі заң ― Қазақстан Республикасының Инвестициялары туралы‖ 

заңы.―Инвестициялар туралы‖ заң 2003 жылы 8 қантар № 373-11 шыққан, кейіннен 2005 

жылы 4 мамыр № 48 және 2006 жылы 31 қаңтар № 125 ӛзгертулер енгізілген.  Бұл заң 4 

тарудан 24 баптан тұрады. Оның тӛмендегідей ерекшеліктері бар: 

1. Заңда инвестицияларды отандық, шетелдік деп бӛлмеген; 

2. Жаңа заңда тікелей, портфельдік болып бӛлінбеген, яғни инвестициялық 

жеңілдіктер барлық түрлеріні беріледі; 

3. Заңға сәйкес жеңілдіктер мен прференциялар әрбір инвестициялық жобада жеке 

белгіленеді. Біріқ 5 жылдан аспауы тиіс. 

4. Инвестор мен мемлекет арсындағы келіспеушіліктерді сот тәртібімен шешу үшін 

құзыретті сот органын таңдауда екі жақтың келісімі қажет.  

5. Қазақстан Республикасындағы инвесторларға берілетін кепілдіктердің тізімі 

қарастырылған.  

Қазақстан Республикасының «инвестициялық заңында» қоғамдағы инвестициялық 

қарым-қатынас толық қамтылған. Онда инвестициялық құқықтық және экономикалық 

негіздері, инвесторларды қорғау толық қарастырылған. Бұл заң бойынша: инвестиция – 

мүлік түрі кәсіпкерлік қызметке пайдаланатын жеке тұлғаның мүлікке құқықтық иелігі. 

Оған: жер, жылжымайтын мүлік, кәсіпорын, зауыт, фабрика, ғимараттар жатады деп 

кӛрсеткен. Конституцияға сәйкес заңдық негізі жасақталынып, оған сәйкестендірілген 

бағдарламасы бар. 

Қазақстан мемлекеттік инвестициялар жүйесін оңтайландыру мақсатымен 

инвестицияларды басқарудың заң шығаратын негізі мен органдарды құрды. Осы мәселе 

бойынша шаралардың біртұтас кешені қабылдануда.  

Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы заңның маңызы мынада: 

оның қабылдануымен, біріншіден Қазақстан Республикасы тікелей инвестициялар туралы 

арнаулы заңнамасын қалыптастыру басталды, екіншіден, Қазақстан Республикасы 

инвестициялық заңнамасы ӛз дамуында жаңа сапалы сатыға кӛтерілді, үшіншіден, 

отандық инвесторлар ақыр соңында шетелдік инвесторлармен теңестірілді; экономиканың 

беделді сеторларында қызмет кӛрсетуші инвестицияларға мемлекеттік қолдау кӛрстеудің 

қажеттігі заңмен бекітілді; мемлекеттің экономикасының ӛсуі мен тиімділігін кӛтеру 

мақсатымен инвестицияларды шапшаң жұмылдыру үшін экономикасының беделді 

салалары анықталды; бұрынғы инвестициялық заңнама ең алдымен шетел 

инвесторларының мүддесіні, оларға құқықтық қолайлы жағдай туғызуға бағындырылады, 

алайда бұл ұлттық инвесторлардың мүддесіне ғана емсе, мемлекеттің мүддесіне нұқсан 

келтірді.  

Инвестициялық хал-ахуалды нашарлатпау мақсатында заң жобасына бұрын 

қойылған келісім — шарттардың тұрақтылығын қамтамасыз ететін ӛтпелі қағидалар 

енгізілді. "Шетел инвестициялары туралы" занның 6 бабынан біртіңдеп бас тартуын, 

мемлекет әлемдік тәжірбиеде орын алған осындай саяси және реттемелі тәуекелділіктен 

сақтандыру жүйесін құруды ұсынуда. Саяси және реттемелі тәуекелділіктерді 

сақтандырудың құқықтық негіздері мен әрекет етуші механизмін жасақтау арқылы, 

Қазақстан мүмкін болатындай таластарды шешулін ӛркениетті әдістерін жасақтауға бір 

қадам жасады. 
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Қазақстан Республикасының Президентінің 2000 жылдың 6 наурызындағы № 349 

жарлығымен «Экономикалық басты салаларына инвестициялық іс-әрекетті асырушы 

инвесторлар мен келісім — шарт жасауда жеңілдікпен преференциялар беру тәртібі» 

бекітілді. 

Тәртіпке сәйкес, жеңілдіктер менпреференциялар беру жағдайына: 

1) инвестициялық    жобаның    экономиканың басты секторларына қатысты болуы; 

2) инвестициялық жобаны жүзеге асыруында қазақстаңдық   заң   тұлғасының   

негізгі   қорларына тікелей инвестицияларды жүзеге асыру. 

Инвестициялық жобаның тиімді жүзеге асырылуы үшін инвестиция бойынша 

Қазақстан Республика агентігі келесідей жеңілдіктермен преференциялар берілді: 

- натуралды мемлекеттік гранттар; 

- келісім-шарт жасасудан 5 жыл мерзімге жер мен мүлік салығынан босату; 

- салық алына бастайтын табыс алу кезінен 5 жылға табыс салығынан босату; 

- инвестициялық жобаны жүзеге асыруға қажетті құрам-жабдық, шикізат, 

материалдар импортты кезііще кедендік баға салықтарынан толықтай немесе бір бӛлігінен 

босату. 

Инвестициялық салық преференциялары жаңа ӛндірісті қалыптастыру, не әрекет 

етуші ӛндірісті ұлғайту мен жаңарту мақсатында негізгі қорға инвестиция жасаушы салық 

тӛлеушілерге, жалпы жылдың табыс салығын белгіленген сомаға қысқарту, немесе негізгі 

қор мүлігі салықтан босату мүмкіндігі қарастырылған. 

Қазақстан Республикада инвестициялық іс-әрекетті реттеуге бағытталған 

заңдардағы ӛзгерістер мен толықтырулар, оны белсенді жүргізілуі ықпал етеді. 

Қазақстан экономикасына әлемдік инвестициялауды ынталандырудың маңызды 

факторы – саяси, әлеуметтік - экономикалық және коммерциялық тәуекелдерді кәсіби 

және толық сақтандыру. Біздің еліміздің осы саладағы инвестициялық тартымдылығы 

инвесторлар құқықтарының деңгейін кӛтеретін бірқатар маңызды жаңа заңнамалық 

ережелерге ие. Қазақстан Республикасы ―Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау 

туралы‖ Заңының баптарына сәйкес, инвесторлар мүдделерін қорғау бойынша келесі 

кепілдемелер қарастырылған: 

1) шаруашылық серіктестіктің жарғылық қоры мен акцияларындағы ӛз үлесіне 

басшылық жасауда немесе салықтар мен басқа да міндеттемелік тӛлемдерді тӛлеу 

шартында, капитал, табыс немесе пайданы еркін аударуға бекітілген инвестордың 

құқығын шектеуге жол бермеу; 

2) республика территориясында инвестормен ӛндірілетін тауарды сату мен 

шикізатты жеткізуді бақылайтын мемлекеттік монополияны құруға тиым салу; 

3) инвестормен ӛндірілетін тауар немесе шикізатты ӛткізуде бағаны бақылау және 

реттеу шараларын қолдануға жол бермеу; 

4) либералды валюталық реттеу; 

5) инвесторды қорғау бойынша кедендік бақылау шаралары; 

6) инвестордың заңды мүдделерін, инвестиция, табыс дивиденттері мен 

құқықтарын қорғау; 

7) Қазақстан Республикасы Заңдарының негізінде инвесторларға ӛз мүлкіне 

басқарушылық танытуға жол беру. 

Шетел инвесторларының маңызды құқықтық кепілдемесі - республика 

заңнамаларына толықтырулар мен ӛзгерістер енгізуден қорғау, шетел инвестицияларын 

тарту мен қолданудың нормативті-құқықтық бақылауының ӛзгеруінде, келісім шартқа 

ӛзгерістер енгізу мүмкіндіктерін беру, бірақ инвестор мүддесін қорғау аумағында әлі де 

шешілмеген мәселелер баршылық. 

Қазіргі таңда республикада негізінен, шетел капиталын тарту үшін қажетті 

құқықтық орта мен кепілдеме жүйесі қалыптасқан. ―Шетел инвестицияларын тарту үшін 

Қазақстан Республикасы экономикасының басым секторларының тізімін бекіту туралы‖ 

және ―Инвесторлармен келісім жасауда жеңілдіктер мен преференциялар жүйесі және оны 
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беру тәртібі туралы Ереже‖ сияқты Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің 

қосымша жарлықтары, Инвестициялар жӛніндегі Комитетпен 2009 жылға дейін шетел 

инвестицияларын тарту үшін маңызды секторлардың тізімі бекітілген. Бұл құжаттардың 

негізгі мақсаты - маңызды ӛндіріс пен қызмет саласын селективті қолдауды қамтамасыз 

ету, экономика құрылымының шикізат бағыттылығын жеңу, инвестициялық белсенділікті 

кӛтеру мәселесін шешу, ел экономикасына тікелей инвестициялар ағымына қолайлы 

жағдай жасау. 

Қазақстан Республикасы ―Шетел инвестициялары туралы‖ Заңы шетел 

инвесторлары үшін ұлттық режимді кӛздейді, яғни ұлттық және шетел инвесторларының 

қызмет шарттарын теңдестіреді. Біздің заңнамаларымызда отандық кәсіпкерлер үшін 

протекционистік шаралар қолданбаған. Бұл дамыған батыс елдерінің заңнамаларына тән 

емес белгі. 

Шетел капиталын басымды стратегиялық тапсырма ретінде қызығушылықпен 

тартуды жариялай отырып, Қазақстан бірізділікпен әлемдік шаруашылыққа шоғырлану 

және ашық экономикаға ауысу үшін, ӛркениетті заңнамалық базасын құруға қажетті іс-

әрекеттерді жүзеге асырады.  

«Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында тең дәрежеде 

отандық та, шетелдік де инвесторларды қолдау мен ынталандыру кӛзделген, 

инвестициялық артықшылықтарды беру тәртібі жеңілдетілген, оған сәйкес инвестициялық 

артықшылықтар беруге арналған ӛтінімді қарау мерзімі елеулі қысқартылған (отыз жүмыс 

күніне дейін). 

Заңнама базасы мықты болу керек. Шетелдік инвестиция туралы Заңның мақсаты –

қауіп-қатерді мейлінше азайту: 

- салық салу шарты инвестиция үшін қолайлы болуға тиіс; 

- халықаралық стандарттарға сәйкес валюталық реттеу; 

- тікелей еріксіз алу қорғанышын тудырмау: қандай да бір кәсіпорынды, 

материалдық мүліктерді мемлекет арқылы үрейлендіру, ӛтем туралы заң болуға тиіс. 

- беретін және алатын ерлер арасында ӛзара қарым-қатынас жасасау; 

- халықаралық және ұлттық заңдар арасындағы қатты айырмашылықтың болмауы 

қауіп-қатерді азайтады . 

 Заңның 5 бап, 2 тармағына сәйкес Қазақстан  Республикасының Үкіметі, Қазақстан  

Республикасының атынан, Қазақстан  Республикасының заңды тұлғаларының шетелдік 

инвесторлармен немесе шетелдің қатысуы бар кәсіпорындармен жасасқан келісім-

шарттары бойынша,заң актілері бекіткен тәртіп болған жағдайда, кепілдік беруге құқықты 

болады. Әрине, бұндай жағдайда бірсыпыра заңға тәуелді актілерді қабылдауға  тура 

келеді. Кейде қабылданған нормативтік актінің заң ережелерін жоққа шығаратыны да 

сирек емес. Қазақстан  Республикасының Министрлер Кабинетінің 1995 жылғы 8 

ақпандағы «Қазақстан  Республикасына шетелдік несиелерді тарту бойынша жұмыстарды 

реттеу жӛніндегі шаралар туралы» № 139 Қаулысы және осы қаулымен  бекітілген 

«Қазақстан Республикасына жеткізілетін немесе Қазақстан  Республикасының 

кепілділігіне алынатын шетелдік инвестициялық және тауарлы несиелерді тарту, 

пайдалану және есепке алу жұмыстарын ұйымдастыру  туралы Ережелері»дәл осылай 

болды. Бұл құжаттарды талдау, барлық параметірлер бойынша олардың шетелдік 

инвестициялар сферасында халықаралық  ережелер мен қалыпқа сәйкес келмейтіндігін  

кӛрсетті. Кӛптеген тармақтары іс жүзінде еленбейді, орындалмайды. Мысалы, 1 тармақтаң 

«д» тармақшасында  Қаржы министрлігінде, Экономика министрлігіне бір ай мерзім 

ішінде  Ұлттық банкімен бірлесіп, қазақстандық коммерциялық  банкілерге олардың 

тәуекілді болысу шарты бойынша инвестициялық жобаны жүзеге асыру үшін шетелден 

алатын несиелерге кепілдеме беру және қазақстандық комметциялық банктерді шетелдік 

несиелерге аганттік кӛрсетуге тарататын тәртіптерді жасап, бекітуді тапсырған болатын. 

Бұл тәртіп күні бүгінге дейін жасалынған жоқ. 
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Қазақстан Республикасының аумағына инвесторлар қызметін құқықтық қорғау 

кепілдіктері : 

 - Инвестордың құқықтары мен мүдделері толық және сӛзсіз қорғалады, ол 

Қазақстан Республикасының Конституциясымен, осы Заңмен және Республиканың ӛзге де 

нормативтік құқықтық актілермен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекіткен 

халықаралық шарттармен камтамасыз етіледі.  

- Инвестордың мемлекеттік органдардыц Қазақстан Республикасының заң 

актілеріне сәйкес келмейтін актілер шығаруы салдарынан, сондай-ақ осы органдардың 

лауазымды адамдарының заңсыз әрекеттерінің (әрекетсіздігінің) салдарынан ӛзіне 

келтірілген зиянды Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарына сәйкес ӛткізуге 

құқығы бар; 

-   Шарттарға ӛзгерістер тараптардың келісімі бойынша енгізілетін жағдайларды 

қоспағанда, Қазақстан Республикасы инвесторлар мен Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік органдары арасында жасалған шарттар талаптарының тұрақтылығына 

кепілдік береді.Бұл кепілдіктер:  

1) импорттың, ӛндірістің, акцизделетін тауарлар ӛткізудің тәртібі мен талаптарын 

ӛзгертетін Қазақстан Республикасының заңдарындағы ӛзгерістерге және (немесе) 

Казақстан Республикасының халықаралық шарттарын күшіне енгізуге және (немесе) 

олардың ӛзгерістеріне;  

2) ұлттық және экологиялық қауіпсіздікті, денсаулық сақтау мен имандылықты 

камтамасыз ету мақсатында Казақстан Республикасының заң актілеріне енгізілетін 

ӛзгерістер мен толықтыруларға қолданылмайды. 

Қазақстан Республикасының Сауда және ӛнеркәсіп министрлігі экономиканың 

нақты секторында инвестициялық тартымдылық жағдайларын жасау үшін Қазақстан 

Республикасының заңнамасын жетілдіруге бағытталған шараларды іске асыру бойынша 

кешенді жұмыстар жүргізіп жатыр: 

-  халықаралық инвестициялық әрекеттестіктің дамуы; 

- инвестициялық жобалардың кешенді сараптамасын жүргізеді, соның ішінде 

отандық тауар ӛндірушілерді қолдаумен және импорт алмасырушы, экспортқа 

бағытталған ӛндірістердің дамуымен байланысты; 

- ӛнеркәсіптегі мемлекеттік инвестициялық саясатты жасап шығарып іске асырады; 

- ӛзінің құзіреттілігі аясында инвестициялар ағымының жылжуының талдауын 

жүргізеді; 

- оларды тарту мен инвестициялардың ӛсуін ынталандыруға қажетті тәжірибені 

зерттеп, жалпылайды; 

- әлеуетті инвесторларды тарту мен инвестициялық жобаларды іске асыруда 

ұйымдарға септігін тиізеді; 

- Қазақстанда инвестицияларды тарту бойынша келіссӛздерге қатысып, жеңілдіктер 

мен преференцияларды тарту бойынша келіссӛздерге қатысып,  

жеңілдіктер мен преференцияларды беру бойынша келісім-шарттардың жасалуын 

ұйымдастырады. 
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Банк - это организация, созданная для привлечения денежных средств и 

размещения их от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности.  

 В современной рыночной экономике с разделением труда банковская система 

имеет огромное значение, благодаря связям со всеми секторами экономики.  

Банки являются главными финансовыми посредниками в рыночной экономике.  

Через экономические методы управления, например, кредитования, удовлетворяют 

потребности различных звеньев экономики в заемных средствах разными кредитами или 

через осуществление безналичных расчетов удовлетворяет потребности экономики в 

бесперебойном ее функционировании, обеспечивает бесперебойные движения 

общественного продукта. 

Банки через ведение счетов предприятий, организаций и населения осуществляют 

контроль над совокупным денежным оборотом, а через него за ходом хозяйственных 

процессов и влияют на эти процессы. В банковской системе сосредоточены все денежные 

фонды общества: средства государства, средства хозяйственных звеньев, сбережения 

населения и др. 

Современная банковская система - это сфера многообразных услуг своим клиентам 

- от традиционных депозитно-ссудных и расчетно-кассовых операций, определяющих 

основу банковского дела, до новейших форм денежно-кредитных и финансовых 

инструментов, используемых банковскими структурами (лизинг, факторинг, траст, 

карточный банкинг, сейфовые услуги и т.д.)[1, 464]. 

В связи с переходом на рыночные условия хозяйствования рациональное 

управление финансами и денежно-кредитными отношениями, базирующимися на 

стабильно и эффективно функционирующей банковской системе, имеет немаловажное 

значение в реализациифинансовой, валютной, денежно-кредитной и инвестиционной 

поли-тики государства.За последние годы банковское дело в Казахстане 

значительнорасширило сферу своей деятельности, а рынок банковских услуг 

началразвиваться достаточно активно. Это во многом обусловлено формированием и 

развитием корпоративного управления в области банковского бизнеса.Рынок банковских 
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услуг сохраняет привлекательность для иностранных банковских структур, где успешно 

функционируют дочерниебанки таких крупных международных банков, как ABN AMRO 

Bank,Citibank. HSBC; представительства известных в мире банков DeutscheBank, Dresdner 

Bank, Commerzbank AG, ING Bank.N.V. и др.        

 В настоящее время ситуацию в банковском секторе можно охарактеризовать как 

стабильную. Политика Нацбанка РК в области надзора за КБ ориентирована, прежде 

всего, на обеспечение финансовой устойчивости банковской системы республики, в связи 

с чем, будет продолжена реализация политики повышения требований к уровню 

капитализации банков второго уровня. Кроме того, в целях обеспечения адекватного 

надзора за деятельностью крупных банков, а также банков, входящих в состав финансово-

промышленных групп, будет активизирована деятельность по внедрению надзора на 

консолидированной основе. Одним из основных направлений деятельности НБРК 

является проведение мероприятий, направленных на повышение доверия населения к 

банковской системе и привлечению временно свободных средств населения в банки 

второго уровня, к которым, прежде всего, относится развитие системы обязательного 

коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц.   

 Развитие фондового рынка, а также соответствующий рост операций банков с 

ценными бумагами диктуют необходимость активизации сотрудничества с Национальной 

комиссией РК по ценным бумагам по регулированию операций банков на рынке ценных 

бумаг. Также большое внимание будет уделено стимулированию расширения перечня и 

объемов ценных бумаг, эмитируемых банками, и обеспечению прозрачности операций на 

фондовом рынке с данными ценными бумагами.      

 В части совершенствования нормативной правовой базы банковского надзора 

особое внимание будет уделено совершенствованию внутри банковских процедур 

управления рисками, а также процедур надзора за организациями, осуществляющими 

отдельные виды банковских операций.       

 Основным и важным моментом, обуславливающим формирование эффективной 

системы банковского надзора, является нормативная правовая база, регулирующая 

деятельность банков. В связи этим, а также принимая во внимание внесение изменений в 

действующие и принятие новых законодательных актов в 1999 году значительное 

внимание уделялось созданию и совершенствованию нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность банков и организаций, осуществляющих отдельные виды 

банковских операций. При этом следует отметить, что в целях наибольшего приближения 

принципов осуществления деятельности банками РК к международным стандартам, 

нормативные правовые акты разрабатывались с учетом международной практики. 

Политика банковского надзора, применяемая НБРК, направлена на максимальное 

достижение соответствия двадцати пяти принципам эффективного банковского надзора 

Базельского Комитета. В свете проводимой политики укрепления и оздоровления 

банковской системы НБРК большое внимание уделяет созданию системы внутреннего 

контроля в банках. В связи с этим, разработаны Правила организации внутреннего 

(аудита) контроля в КБ, определяющие общий для всех банков порядок организации 

внутреннего контроля. Создание надлежащих систем внутреннего контроля будет 

способствовать лучшей защите законных интересов как банков, так их инвесторов и 

клиентов. Также, основными задачами данного нормативного правового акта являются 

минимизация банковских рисков и предотвращение легализации доходов, полученных 

незаконным путем [2].         

 В более развитых странах менеджмент относится к числу- важных факторов 

повышения эффективности производства. В рыночных условиях хозяйствования ему 

придается особо важное значение, поскольку менеджмент позволяет добиваться высоких 

конечных результатов при относительном снижении затрат, не прибегая к 

дополнительному вложению капитала. Основная цель менеджмента - получение прибыли 

путем применения наиболее эффективных форм управления. Банк- это организация, 
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созданная для привлечения денежных средств и размещения их от своего имени на 

условиях возвратности, платности и срочности [3, 336].   В современной 

рыночной экономике с разделением труда банковская система имеет огромное значение, 

благодаря связям со всеми секторами экономики. Банки являются главными финансовыми 

посредниками в рыночной экономике. Через экономические методы управления, 

например, кредитования, удовлетворяют потребности различных звеньев экономики в 

заемных средствах разными кредитами или через осуществление безналичных расчетов 

удовлетворяет потребности экономики в бесперебойном ее функционировании, 

обеспечивает бесперебойные движения общественного продукта. Банки через ведение 

счетов предприятий, организаций и населения осуществляют контроль над совокупным 

денежным оборотом, а через него за ходом хозяйственных процессов и влияют на эти 

процессы. В банковской системе сосредоточены все денежные фонды общества: средства 

государства, средства хозяйственных звеньев, сбережения населения и др. [4, 672]. 

 К настоящему времени сложилась определенная система регулирования 

коммерческих банков, которая постоянно совершенствуется с учетом мировой практики. 

Консолидированный надзор, который регламентируется Проектом закона «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам банковской 

деятельности» от 12.03.2001г. будет способствовать процессу интеграции казахстанской 

банковской системы в мировое финансовое сообщество, повышению степени доверия 

иностранных инвесторов к отечественной экономике. Для стран СНГ и Республики 

Казахстан применение Базельских принципов предполагает реализацию комплекса 

организационных и методических мероприятий, направленных на укрепление экономики, 

финансовых рынков и совершенствование национальных систем банковского надзора, а 

также развитие контактов, включая информационный обмен с органами надзора стран, в 

которых банки РК осуществляют свою деятельность, и стран, инвесторы которых 

вкладывают средства в капитал казахстанских банков. Со своей стороны НБРК активно 

занимается проведением указанных мероприятий, имея в виду максимальное 

приближение норм регулирования БВУ РК к международным стандартам. Введены новые, 

более жесткие экономические нормативы для банков, создаются системы раннего 

регулирования (BOSS) и особого надзора за деятельностью крупнейших банков, имеющих 

национальное значение, совершенствуется структура управления процессами 

регулирования и, расширяется практика назначения временных администраций в 

проблемные банки, а также принимаются меры по усилению процедур внутреннего 

контроля в банках. Одной из главных задач является совершенствование нормативных 

документов, а также их более глубокая разработка с целью избежания практики частого 

внесения изменений и дополнений, которая является практически обыденным явлением, и 

является фактором, осложняющим и без того очень интенсивную работу банков. 

Методика расчета собственного капитала, а также коэффициентов достаточности 

капитала, в настоящее время, приближена к требованиям Базельского комитета по 

банковскому надзору. Данная методика расчета (капитал I, II уровня) позволяет 

сотрудникам управлений пруденциального надзора более реально подойти к оценке 

собственного капитала банка. Обязательные резервные требования к банкам второго 

уровня используются во всех развитых странах. Они используются для снижения 

активности банков в целях смягчения "перегрева экономики", а также для оживления 

деловой активности. В нашей республике, в настоящий момент, наблюдается рост 

производства, приток инвестиций и оборотных средств. Также хотелось бы остановиться 

на недостаточном обеспечении законодательной базы деятельности небанковских 

финансовых организаций. Это направление финансового рынка в настоящее время 

развивается очень стремительно, их доля на рынке капитала быстро растет. Это 

обусловлено различными факторами, например многие кредитные товарищества - это 

реорганизованные банки, которые предпочли ограничить спектр предоставляемых услуг и 

выполняемых операций, а также использовать возможность применения к ним более 
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щадящих обязательных нормативов. Одной из проблем банковской системы РК является 

неравномерность территориального развития банковской системы, большая концентрация 

в городе Алматы и недостаточно развитая сеть на остальной территории страны. На 

периферии, особенно в отдельных районах, просто отсутствуют средства, чтобы создавать 

новые банки, капитал которых соответствовал бы законодательству. В условиях, когда 

количество банков сокращается, это создаѐт трудности в обслуживании клиентуры, ведѐт 

к сужению конкурентной борьбы. В отдельных регионах существуют одно- два 

банковских учреждения, являющихся своеобразными монополистами. Поэтому именно в 

этих районах очень важно развитие небанковских кредитных учреждений. Одновременно 

банки на местах работают над совершенствованием соответствующего программного 

обеспечения (введение главной бухгалтерской книги и вспомогательных журналов) для 

осуществления эффективной оперативной работы. Продолжается деятельность по 

изучению международного опыта, в связи с этим в НБРК работают специалисты проекта 

банковского надзора финансируемого ЮСАИД, Добровольческого корпуса, которые 

предоставляют консультативную и техническую помощь. Консультативная помощь 

заключается в разработке совместных проектов по совершенствованию банковской 

системы. Одним из результатов работы иностранных консультантов являются принятые за 

основу рекомендации системы "CAMEL". В последнее время Департаментом банковского 

надзора Нацбанка РК были достигнуты значительные успехи в организации системы 

банковского надзора, применении новых инструментов дистанционного надзора, 

совершенствовании законодательной базы. В связи с прохождением практики в НБРК, 

хотелось бы добавить, что можно внести изменения и дополнения в некоторые 

документы: Ужесточить требования по участию нерезидентов РК в уставном капитале 

банков; Усовершенствовать процедуры лицензирования банковских операций. Таким 

образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что в 

Республике Казахстан сложилась эффективная система банковского надзора, оформлены 

условия для осуществления действенного контроля над банковской деятельностью, 

создана организационная структура, закреплены функции и полномочия. В настоящее 

время происходит дальнейшее реформирование нормативно-правовой базы 

регулирования банковской системы и совершенствования процедур и методов 

эффективного разумного банковского надзора [5, 24-31]. 

 

Список использованных источников 

1. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. – СПб: Питер, 2007. – 304 с 

2. Сейткасымов С. Г. «Деньги, кредит, банки», 1999 г. Алматы 

3. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: уч. пособие. - М.: Новое знание, 2002. - 

336 с. 

4. Лаврушин О.И. Банковское дело: Учебник для вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям. – 2-е изд., перераб, и доп. – М.: Финансы и статистика, 

2008. – 672 с. 

5. «Банки Казахстана» журнал, 2000 г., №6, стр. 24-31 

 

 

 

 

 

 

 

 



256 

 

«Қазіргі экономика және білім мәселелері»   

 Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференция   

материалдары 

6-7 ақпан  2014 ж.   

Том 2 

 

Материалы   

Международной научно-практической Интернет-конференции   

«Проблемы современной экономики и образования»,  

6-7 февраля 2014 г. 

Том 2 

 

Materials  

of the  International Scientific and Practical    

Internet Conference  

"Problems of the Modern Economy and Education"  
February 6-7,  2014   

Volume 2 

 

 

 

Ответственный за формирование сборника  

 Д.Мурат 

 

Компьютерная верстка    

Н.М.Айтжанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 06.02.2014 г.  Формат 60х80  1/8 

                                    Усл.печ.л. 16.0.  Тираж  300 экз   Заказ 23                

 

Издано Алматинской академией экономики и статистики 

г.Алматы, 050035, ул.Жандосова  59, 

тел. 8 (727) 309-58-20,  факс 309-30-00,  

e-mail: aesa2005@mail.ru 
 

mailto:aesa2005@mail.ru

